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Bænir og lærdómsgreinir.

Signingin.

í nafni Föðuri*« og Sonarkae og k*»s HeilagJ.

Anda. Amen.

Drottinleg bæn.

Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn
;

til vor komi þitt riki ; verði þinn vilji, svo á jörðu

sem á himni
;
gef oss í dag vort daglegt brauð ; og

fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vjer og fyrir-

gefum vorum skuldunautum ; og eigi leið þú oss

i freistni ; heldur frelsa oss frá illu. Amen.

Kveðja engilsins.

Heil sjert þú, María, full náðar, Drottinn er með
þjer; blessuð ert þú meðal kvenna, og blessaður

er ávöxtur þíns lífs, Jesús. Heilaga María, Guðs
Móðir, bið þú fyrir oss syndugum mönnum, nú og
á dauðastundu vorri. Amen.

Lofgjörðarbæn.

Dýrð sje Föðurnum og Syninum og hinum Hei-

laga Anda, svo sem var í öndverðu, er enn og verð-

ur ávalt og um aldir alda. Amen.

Postulleg trúarjátning. <*~* -(r*"" it

Jeg trúi á Guð Föður, almáttugan skapara him-

ins og jarðar og á Jesúm Krist, hans eingetinn Son,

Drottin vorn, sem getinn er af Heilögum Anda,
fæddur af Maríu mey, píndur undir Pontíusi Píla-

tusi, krossfestur, dáinn og grafinn, sem stje niður
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til hel^tt+s, uppreis á þriðja degi frá dauðum, upp-
stje til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður
almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og
dauða. Jeg trúi á Heilagan Anda, heilaga kaþólska
kirkju, samfjelag heilagra, fyrirgeíning syndanna.

upprisu holdsins og eilift líf. Amen.

Tridentiska trúarjátningin.

Teg N. N. trúi óbifanlega öllu og sjerhverju og
játa alt og sjerhvað, er stendur i trúarjátning þeirri,

sem heilög rómversk kirkja notar. Það er : Jeg trúi á

einn Guð, Föður almáttugan, skapara himms og
jarðar, alls hins sýnilega og ósýnilega. Og á einn

Drottin, Jesúm Krist, Guðs Son eingetinn. Og af

Föðurnum fæddan fyrir allar aldir ; Guð af Guði,

ljós af ljósi, sannan Guð af sönnum Guði, getinn

ekki skapaðan, sameðlis Föðurnum, allir hlutir eru

gjörðir fyrir hann, sem vor mannanna vegnaogsálu-
hjálparvorrarvegnastjeniðuraf himnum. Ogíklædd-
ist holdi fyrir Heilagan Anda af Maríu meyju og
gerðist maður. Hann var einnig krossfestur vor

vegna, píndur og grafinn undir Pontíusi Pílatusi.

Og uppreis á þriðja degi samkvæmt ritning-

unni, uppstje í himininn og situr Föðurnum til hægri

handar ; og mun koma aftur i dýrð til þess að dæma
lifendur og dauða, og á hans ríki mun enginn end-

ir verða. Og á Heilagan Anda, Drottin og lifgara,

sem útgengur frá Föðurnum og Syninum, og* er

tilbeðinn og dýrkaður ásamt Föðurnum og Syn-

inum og hefur talað fyrir munn spámannanna. Og
á eina, heilaga, kaþólska og postullega kirkju. Jeg
játa eina skirn til fyrirgefningar syndanna, og von-

ast eftir upprisu dauðra og lifi um ókomnar aldii*

Amen.
Með óbifanlegri trú felst jeg á og tek við hinum

postullegu og kirkjulegu erfikenningum og enn-

fremur öðrum venjum og fyrirmælum kirkjunnar.
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Sömuleiðis tek jeg á móti heilagri ritningu með
þeim skilningi, sem hin heilaga móðir kirkjan hef-

ur haldið fram og heldur fram, hún sem
á að ákveða hinn sanna skilning og útlistun hei-

lagrar ritningar, og mun jeg aldrei taka hana gilda

eða skýra öðruvísi, en samkvæmt samhuga áliti

hinna heilögu feðra.

Jtg játa ennfremur, að i hinum nýja sáttmála eru

til i raun og sannleik sjö sakramenti, sem eru sett

af Drottni vorum Jesú Kristi og eru nauðsynleg
mannkyninu til sáluhjálpar, þótt þau sjeu eigi öll

nauðsynleg hverjum einstökum manni ; en þau eru

:

Skírn, biskupun, altarissakramenti, skriftir, síðasta

smurning, prestvígsla og hjónaband ; að sakramenti

þessi veiti náð og að það sje helgibrot að endurtaka
skírn, biskupun og prestvígslu.

Ennfremur felst jeg á og tek við helgisiðum

þeim, sem hin kaþólska kirkja hefur leitt í venju og
staðfest og lætur um hönd hafa við hina hátíðlegu

úthlutun þessara sakramenta.

Jeg felst á og tek við öllu og hverju einstöku fyr-

ir sig, er hið háheilaga kirkjuþing í Trident hefur

útkljáð og ákveðið um erfðasyndina og helgunina.

Ennfremur játa jeg, að í heilagri messu sje Guði
færð sönn, veruleg og friðþægjandi fórn fyrir lif-

andi og dauða, að líkami og blóð Drottins vors Jesú
Krists ásamt sál hans og guðdómi sannlega, áreið-

anlega og verulega sje í allrahelgustu altarissakra-

menti, og að alt eðli brauðsins gjörbreytist í líkama

hans og að alt eðli vínsins gjörbreytist í blóð hans

;

en þessa gjörbreytingu kallar hin kaþólska kirkja

„Transsubstantiatio" (eðlisbreyting)

.

Einnig játa jeg því að vjer í hvorri myndinni sem
er, meðtökum Krist heilan og óskiftan og sannar-

legt sakramenti.

Jeg trúi því óbifanlega, að til sje hreinsunarstað-

ur og að sálum þeim, sem þar eru geymdar, verði

hjálpað fyrir árnaðarorð hinna trúuðu. Sömuleiðis
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trúi jeg því, að heiðra beri og ákalla hina heilögu,

er stjórna ásamt Kristi, að þeir beri fram bænir vor

vegna fyrir Guð og ennfremur að heiðra beri jarð-

neskar menjar þeirra.

Jeg viðurkenni það hiklaust, að oss beri að eiga

og varðveita myndir af Kristi, heilagri Guðsmóður
ætið meyju og einnig af öðrum dýrlingum og að

sýna beri þeim verðskuldaðan heiður og lotningu.

Sömuleiðis játa jeg, að Jesús Kristur hafi látið

kirkju sinni eftir vald til þess að veita aflát og að

framkvæmd þess sje mjög heillavænleg hinum
kristna lýð.

Jeg viðurkenni, að hin heilaga, kaþólska, post-

ullega rómverska kirkja sje móðir og meistari allra

kirkna og jeg heiti og sver sanna hlýðni hinum
rómverska biskupi, eftirmanni heilags Pjeturs, höfð-

ingja postulanna og umboðsmanni Jesú Krists.

Sömuleiðis tek jeg við og játa sem óyggjandi

sannindi alt annað, sem hefur verið afhent, álykt-

að og ákveðið með hinum heilögu kirkjufyrirmælum

og af almennum kirkjuþingum, einkum af háheilögu

kirkjuþingi i Trident og hinu almenna kirkjuþingi

í Vatikaninu, sjerstaklega um yfirtign rómverska
biskupsins og óskeikulleik hans í kenningunni. Og
jafnframt þessu fyrirdæmi, hafna og bannlýsi jeg

einnig alt, sem brýtur í bág við þetta, svo og alla

villulærdóma, sem kirkjan hefur fyrirdæmt, hafnað
og bannlýst.

Jeg N. N. lofa, heiti og sver : Að jeg með Guðs;

hjálp vil varðveita til síðasta andardráttar lífs mins.

hina sönnu kaþólsku trú óspilta og ómengaða, trúna

sem jeg nú játa af frjálsum vilja og tek við af

alhug, en án hennar getur enginn orðið sáluhólpinn.

Að jeg játa hana staðfastlega og mun sjá um af

fremsta megni að undirmenn mínir og þeir, sem
jeg stöðu minnar vegna á að annast, haldi hana,

kenni og kunngjöri.
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Svo sannarlega hjálpi mjer Guð og þetta hans

heilaga Evangelium.

Tíu boðorð Guðs.

1. Jeg er Drottinn þinn Guð. Þú skalt ekki hafa

aðra Guði en mig. Þú skalt ekki gjöra þjer

neitt líkneski til að tilbiðja það.

2. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þins

við hjegóma.

3. Minstu að haldar hvíldardaginn heilagan.

4. Heiðra skalt þú föður þinn og móður þína (svo

að þjer vegni vel og þú verðir langlífuráiörðu).

5. Þú skalt eigi mann vega.

6. Þú skalt eigi hórdóm drýgja.

7. Þú skalt eigi stela.

8. Þú skalt eigi ljúgvitni bera gegn náunga þinum.

9. Þú skalt eigi girnast eiginkonu náunga þíns.

10. Þú skalt eigi girnast neitt af þvi, sem náunga
þinum heyrir til.

Fimm boðorð kaþólsku kirkjunnar.

1. Þú skalt halda heilaga lögskipaða helgidaga,

2. Þú skalt hlýða heilagri messu með guðrækni
á öllum sunnudögum og hátiðisdögum.

3. Þú skalt fasta langaföstu, imbrudaga og aðrar

lögföstur og varna við kjöti á kjötföstudög-

um (abstinentsdögum).

4. Þú skalt skrifta syndir þínar fyrir rjettmæt-

um presti, að minsta kosti einu sinni á ári.

5. Þú skalt að minsta kosti einu sinni á ári, sem
sje um páskana, meðtaka heilagt altarissakra-

menti i sóknarkirkju þinni.



VIII

Hin sjö heilögu sakramenti.

i. Skím, 2. biskupun, 3. altarissakramenti, 4.

skriftir, 5. síðasta smurning, 6. prestvígsla, 7.

hjónaband.

Sex sannindi, sem hver maður á að

þekkja og trúa.

1. Einn er Guð í þrem persónum : Faðir, Sonur
og Heilagur Andi.

2. Guð hefur skapað alt, viðheldur og stjórnar

öllu.

3. Mannssálin er ódauðleg.

4. Önnur persóna guðdómsins hefur vor vegna
gjörst maður og dáið á krossinum.

5. Án Guðs náðar getur enginn orðið sáluhólpinn.

6. Guð mun dæma alla menn.

Guðdómlegu dyggðirnar þrjár.

I.

Trú : Guð minn góður, jeg trúi því staðfastlega,

að þú sjert ein vera en þrjár persónur. FaÖir, vSonur

og Heilagur Andi. Jeg trúi því, aö þú hafir skap-

að himin og jörð, að þú stjórnir öllu meö vísdómi,

aö ])ú launir hiö góöa og hegnir hinu illa. Jeg
trúi þvi a8 Jesús Kristur, Sonur þinn eingetinn,

sje orðinn maður af kærleik til vor syndara, að

hann sje dáinn á krossinum og sje sannarlega ná-

lægur í hinu allrahelgasta altarissakramenti. Jeg
trúi, að sál vor sje ódauðleg og að náð þín sje öll-

um mönnum nauðsynleg til þess að öðlast eilifa

sælu. Þessu og óllu, er hin kaþólska kirkja, sem
er stoð og grundvóllur sannleikans, býður oss aö

trúa, trúi jeg fullkomlega og fastlega, af því að

þú, Guð minn góður, þú eilífi vísdómur og óbrigð-
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u!i sannleikur, hefur sjálfur opinberað það og skip-

að oss að trúa því.

í þessari trú vil jeg lifa og deyja. Amen.
Von : Mildasti Faðir, þú Guð miskunnarinnar og

huggunarinnar. Þjer einum treysti jeg staðfastlega

og sakir verðleika Frelsara mins, Jesú Krists, vænti

jeg af þjer fyrirgefningar synda minna og sömu-
leiðis náðar til þess að gjöra það góða og að lok-

um öðlast eilifa sáluhjálp ; af því að þú, almáttugi,

algóði og trúi Guð, hefur sjálfur lofað mjer öllu

þessu.

í þessari von vil jeg lifa og deyja. Amen.
Kærleikur : Jeg elska þig, Drottinn Guð minn, af

öllu hjarta og meira en alt annað. Ekki einungis

fyrir það, að þú hefur elskað mig að fyrra bragði,

hefur rjettlætt mig af náð og veitt mjer óteljandi

velgjörninga, en einkum af þvi að þú ert hið allra

hæsta og dýrlegasta hnoss og þess vegna verð-

ugur að vera elskaður yfir alla hluti fram. Af kær-
leik til þín elska jeg einnig náunga minn, bæði
vini og óvini eins og sjálfan mig og þig i þeim.

í þessum kærleik vil jeg lifa og deyja. Amen.

II.

Guð minn góður. Jeg trúi staðfastlega öllu því,

er þú lætur heilaga kaþólska kirkju bjóða oss að

trúa, af þvi að þú, eilifur, óbrigðull sannleikur,

hefur birt oss það.

Guð minn góður. Sakir verðleika Jesú Krists

vona jeg að öðlast hjá þjer fyrirgefningu synda
minna, náð þina og eilíft lif, af því að þú hefur

heitið því, almáttugur, líknsamur og trúfastur Guð.
Guð minn góður. Jeg elska þig af öllu hjarta og

um alla hluti fram, af því að þú ert ástrikur Faðir

minn og hinn æðsti og besti. Sakir þin elska jeg

einnig náunga minn, bæði vini og óvini, eins og
sjálfan mig. Amen.
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Iðrun og ásetningur.

Drottinn minn og Guð. Jeg iðrast af alhug allra

synda minna, vegna þess að jeg hef verðskuldað

refsingu fyrir þær um tíma og eilífð, þar sem jeg

hef verið vanþakklátur við þig, mesta velgjörara

minn, en einkum iðrast jeg þeirra vegna þess, að

með þeim hef jeg sært þig, alfullkominn, óendan-

legan og ástrikan Guð. Jeg áset mjer nú að bæta
líferni mitt og syndga ekki framar. Jesús minn, veit

mjer náð þína til þess. Amen.

Bæn þegar hringt er til Angelus, kvöld,

morgna og miðjan dag.

Engill Drottins flutti Maríu fagnaðarboðskapinn,

og hún fjekk getnað af Heilögum Anda. Heil sjert

þú María o. s. frv.

Sjá, jeg er ambátt Drottins, verði mjer eftir orði

þínu. Heil sjert þú María o. s. frv.

Og orðið varð hold og bjó meðal vor. Heil sjert

þú María o. s. frv.

Bið þú fyrir oss, heilaga Guðs Móðir, til þess að

vjer getum orðið verðugir fyrirheita Jesú Krists..

L á t u m o s s b i ð j a : Vjer biðjum þig, Drott-

inn, úthell náð þinni í hjörtu vor, svo að vjer, sem
fyrir fagnaðarboðskap engilsins höfum orðið þess

vísari, að Sonur þinn er maður orðinn, verðum fyr-

ir þjáningar hans og kross leiddir til upprisu dýrð-

arinnar, fyrir þennan hinn sama Drottin vorn

Jesúm Krist, Son þinn, sem lifir og ríkir með þjer

í einingu Heilags Anda, Guð frá eilífð til eilífðar.

Amen.
Fyrir framliðnum: Faðir vor. Heil sjert þú

María. Allar sálir trúaðra framliðinna hvíli í friði

sakir miskunnar Guðs. Drottinn, veit þeim hina ei-

lífu hvíld, og lát hið eilífa ljós lýsa þeim. Þær hvíli

í friði. Amen.
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Um páskaleytið (frá því á aðfangadag páska og til þess

á laugardaginn eftir hvítasunnu) skal biðja eftirfarandi

bæn standandi

:

Fagna þú, drottning himinsins, Allelúja.

Því að hann, sem þjer veittist sú náð að ganga

með, Allelúja.

Hann er upprisinn, svo sem hann sagði, Allelúja.

Bið þú Guð fyrir oss, Allelúja.

Fagna þú og gleðst, heilaga María mey, Allelúja.

Því að Drottinn er vissulega upprisinn, Allelúja.

Látum oss biðja: Guð, þú sem af miskunn
þinni hefur látið upprisu Sonar þíns, Drottins vors

Jesú Krists verða heiminum til fagnaðar, unn oss

þeirrar náðar, að-vjer sakir fyrirbæna hinnar hei-

lögu meyjar, Móður hans, fáum að njóta fagnaöar

eilífa lifsins. Fyrir hinn sama Krist, Drottin vorn.

Amen.

Heilagur rósakrans.

Þegar rósakrans bæn er flutt, athugum vjer ann-

aðhvort í sambandi við kirkjutímann, eða eftir eig-

in geðþótta, leyndardóm æskuára vors guðdómlega
Frelsara, þjáningartíma og dýrðartíma. Þaðan stafa

nöfnin: Fagnaðarríkur, kvalafullur og dýrlegur

rósakrans.

Rósakransinn byrjar með : Jeg trúi á Guð Föður.

Faðir vor. Heil sjert þú María, þrem sinnum, en á

eftir nafninu Jesús er bætt við :

i. sem eykur trú vora.

2. sem styrkir von vora.

3. sem tendrar upp kærleik vorn.

í næstu fimm liðum (Dýrð sje Föður. — Faðir

vor og tíu Heil sjert þú María) er bætt við á eftir

nafninu Jesús

:

Annaðhvort hinum fimm fagnaðarríku leyndar-

dómum

:
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i. Sem þú, heilaga mær, hefur getið af Heilög-

um Anda.
2. Sem þú, heilaga mær, gekkst með þegar þú

heimsóktir Elísabetu.

3. Sem þú, heilaga mær, fæddir í fjenaðarhúsinu

í Bethlehem.

4. Sem þú, heilaga mær, færðir Drottni í muster-
inu.

5. Sem þú, heilaga mær, fanst aftur í musterinu.

Eða hinum fimm kvalafullu leyndardómum

:

1. Sem sveittist blóði vor vegna.

2. Sem var húðstrýktur vor vegna.

3. Sem var þyrnikrýndur vor vegna.

4. Sem bar hinn þunga kross vor vegna.

5. Sem var krossfestur vor vegna.

Eöa hinum fimm dýrlegu leyndardómum

:

Sem er upprisinn frá dauðum.
Sem er uppstiginn til himna.

3. Sem hefur sent Heilagan Anda.

4. Sem hefur tekiö þig, heilaga mær, í himininn.

Sem hefur krýnt þig*, heilaga mær, á himnum.

Fyrir íramliðnum er rósakransinn beðinn á sama
hátt, en þessari bæn er bætt við í hvert sinn á eftir

Heil sjert þú María

:

Drottinn, veit þeim hina eilífu hvíld, og lát hið

eilífa ljós lýsa þeim.

Salve Regina.

Pleil sjert þú drottning, mó'Öir miskunnarinnar, lif

vort, unun og von, heil sjert þú. Til þín hrópuni

vjer útlæg börn Evu, til þin andvörpum vjer syrgj-

andi og grátandi í þessum táradal. Talsmaöur vor,

lít þú miskunnarríkum augum þínum til vor, blíða.

kæra og ljúfa María mey, og sýn þú oss, eftir
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þennan útlegðartima, Jesúm, hinn blessaða ávöxt

lífs þíns. Amen.

Memorare.

Mildiríka María mey, minst þú þess, að aldrei

hefur það komið fyrir, að nokkur maður hafi árang-

urslaust snúið sjer til þin og ákallað hjálp þina og
árnaðarbænir. Til þín sný jeg mjer þvi með fullu

triinaðartrausti, móðir min og meyjan öllum meyj-

um æðri ; til þín kem jeg, frammi fyrir þjer stend

jeg, aumur syndari. Móðir eilifa Orðsins, fyrirlít

þú ekki bæn mina, heldur veit þú mjer áheyrn og
bænheyr mig. Amen.

Maríubæn gegn freistingum.

Heil sjert þú María, Drottning min og móðir. Þjer

vil jeg fórna mier að öllu leyti, og til þess að votta

þjer hollustu mina, vigji jeg þjer i dag augu mín
og eyru, munn minn og hjarta, og alla persónu

mína. Þar sem jeg nú er orðinn eign þín, ástríka

móðir mín, bið jeg þess, að þú verndir mig og varð-

veitir. Amen.

Bæn á undan kenslu.

Himneski Faðir, vjer biðjum þig um styrk Hei-

lags Anda, þvi án hans megnum vjer ekkert gott

að gjöra. Gef oss að vjer sjeum eins gaumgæfnir
hjer, og guðdómlegur Sonur þinn, Jesús Kristur,

var hjá kennurunum í musterinu og að vjer að dæmi
hans, vöxum stöðugt með aldri að visku og náð
hjá Guði og góðum mönnum. Sakir hins sama Son-

ar þíns. Drottins vors, Jesú Krists. Amen. Faðir

vor. Heil sjert þú María.
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Bæn eftir kenslu.

Vjer þökkum þjer Drottinn, vor himneski Faðir,

fyrir kenslu þá og nytsama þekkingu, er vjer höf-
um nú þegið. Virstu að gefa oss náð til þess, að
það, er vjer höfum numið, hjálpi oss til þess að
auka dýrð þína og vora timanlegu og eilífu vel-

ferð. Vjer biðjum þig einnig að blessa ástkæra for-

eldra vora, kennara og velgjörðamenn og launa

þeim ríkulega allar góðar leiðbeiningar. Sakir

Krists, Sonar þíns, Drottins vors. Amen. Faðir vor.

Heil sjert þú María.

Morgunbæn.

í nafni Föðurins og Sonarins og hins Heilaga

Anda. Amen.
Jesús minn, þú sem varst krossfestur og endur-

leystir mig með dýrmætu blóði þínu, í þínu nafni

rís jeg úr rekkju. Guð minn góður, varðveit þú mig
á þessum degi, vernda þú likama minn og sál mína,

og veit mjer að taka framförum í öllu góðu til þess

að öðlast eilíft lif. Alt sje þjer til lofs og dýrðar.

Jeg vil gjöra alt af kærleik til þin.

María, Guðsmóðir, heilagur verndarengill minn
og allir þjer Guðs heilagir, en sjerílagi þú heilagur

verndari minn. Takið mig allir í dag undir verncl

yðar og varðveitið mig gegn öllum hættum sálar

og líkama. Sakir Drottins vors, Jesú Krists. Amen.
Faðir vor. Heil sjert þú María.

Góður ásetningur.

Drottinn minn og Guð. Jeg fórna þjer líkama

mínum og sál, öllum hugsunum mínum, orðum.

verkum og þjáningum og bið þess, að það megi

alt verða þjer til lofs og dýrðar. Amen.
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Kvöldbæn.

í nafni Föðurins og Sonarins og hins Heilaga

Anda.
Nú þegar dagurinn er að kvöldi kominn, þakka

jeg þjer, Guð minn, af öllu hjarta öll líkamleg og
andleg gæði, er þú hefur veitt mjer í dag og á lið-

inni æfi.

Rannsaka þú samvisku þína grandgæfilega : Hvernig hef-

ur þú hegðað þjer í kirkjunni, í skólanum, við vinnu þína,

gagnvart íoreldrum þínum og yfirboðurum, gagnvart syst-

kinum þínum og fjelögum. Athugaðu þetta sem snöggvast,

og bið því næst

:

Guð minn góður. Jeg iðrast af hjarta allra synda,

sem jeg hef drýgt af því að jeg hef stygt þig mefi

þeim, og verðskuldað refsingu þína ; en einkum
hryggir það mig, að jeg hef sært þig, Faðir minn
góður, mesti velgjörari minn, hæsta og ástríkasta

hnoss mitt. Jeg ér nú fastráðinn í þvi, að láta eigi

framar leiðast til syndar, og alvarlega bæta ráð

mitt. Góði Guð, hjálpa þú mjer til þess með náð
þinni.

Góði Faðir. Vernda þú mig í nótt gegn öllu illu,

og lát mig vakna á morgun með nýjum kröftum
til þess að þjóna þjer. Sakir Drottins vors, Jesú
Krists. Amen.
Alsæl Maria mey, heilagur verndarengill minn,

allir heilagir og þú heilagur verndari minn, biðjið

fyrir mjer og verndið mig í nótt og alla æfi mína.

Amen.
Miskunnsami Guð, veit sálum framliðinna hvíld.

Amen.

Bæn fyrir máltíð.

Allra augu vona á þig, Drottinn, og þú gefur

þeim fæðu þeirra á rjettum tíma
; þú lýkur upp hendi

þinni og seður alt sem lifir með blessun. — Dýrö
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sie Fööur. — Drottinn, blessa þú oss og þessar gjaf-

ir, sem vjer þiggjum af mildri gæsku þinni. Sakir

Jesú Krists, Drottins vors. Amen.
£

í nafni Fööuri«s og Sonarm* og hms Heilag*

Anda. Amen.

Bæn eftir máltíð.

Þakkiö Drottni, þvi hann er góöur og miskunn-

semi hans varir eilíflega.

DýrS sje Föour, — Drottinn miskunna þu oss. —
Faöir vor. — Heil sjert þú María.

Vjer þökkum þjer Drottinn, himneski Faöir, fyr-

ir jesúm Krist, elskulegan Son þinn, Drottin vorn

og Frelsara, fyrir allar gjafir þinar og velgjorn-

incra þú sem lifir og ríkir frá eilífö til eihföar.

Amen.
.

. -*

í nafni FÖDuritss- og Sonarœs og 4wœ Heilag*

Anda. Lofaour sje Jesús Kristur um alla eihfS.

Amen.

Stutt messuskýring.

Skrúninn á aö minna oss á, að presturinn er

umboösmaBur Krists að framkvæmd mikils

levndardóms. Hin einstöku föt eru :
i. Amictus,

heroalin (imynd einbeittni og auCmýktar). 2.

Alba, hvit skikkja (imynd sakleysis). 3- Cin "

milum, skikkjuband, (ímynd sjálfsafneitunar).

4 Manipulus, armrefill (ímynd postullegs starts

oo- strits). 5. Stola, (imynd hins prestlega um-

boös). 6. Casula, hökull, (ímynd oks Krists, sem

kærleikurinn ljettir).

Liturinn á skrúöanum hefur einnig sjerstaka
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merkingu. Hvítt merkir sakleysi og andlegau

fögnuð, (hátiöir Drottins, Guðsmóður, englanna,

játendanna og meyjanna). Rautt er litur elds og
blóðs (hvítasunna, hátíðir píslarvottanna).Grænt

merkir von eilifs lífs (sunnudagarnir eftir

þrettánda og hvítasunnu). Fjólublátt merkir

auðmýkt og iðrun (aðventan og fastan). Svart

er litur sorgarinnar (föstudagurinn langi og
sálumessur).

3. Heilög messa er lesin á latínu, 1. af þvi að sú

tunga er komin frá Rómaborg, miðstöð kirkj-

unnar ; 2. af þvi að hún breytist eigi þegar
stundir líða, eins og lifandi málin

; 3. af því að

eining og eindrægni kirkjunnar um heim allan

auglýsist og eykst með því.

Frá upphafi messunnar til fórnanarinnar,

(Offertoriumj.

1. Auðmjúkur stendur presturinn fyrir lægsta alt-

arisþrepinu og les upphafsbænirnar á víxl viö

messuþjóninn, sem gengur i stað safnaðarins

;

en það er 42. Davíðs sálmur (þessu er slept í

sálumessu), þar sem lýst er löngun eftir hinni

heilögu fórn og liðveislu Guðs ; ennfremur al-

menn syndajátning (Confiteor) og bæn um mis-

kunn Guðs.

2. Því næst gengur presturinn upp að altarinu,

kyssir það með lotningu, gengur svo að pistilhlið

altaris og les „Introitus", sem er venjulega eitt-

hvað úr heilagri ritningu, valið eftir hátið dags-

ins.

3. Þá er lesið fyrir miðju altari ,,Kyrie eleison"

(Drottinn, miskunna þú oss) og er sjerhver af

þrem persónum guðdómsins ákölluð þrem sinn-

um um miskunn. A eftir er venjulega lesinn lof-



XVIII

söngur englanna, „Gloria" (dýrð sje Girði í upp-
hæðum).

4. Þá snýr presturinn sjer að söfnuðinum og segir

:

„Dominus vobiscum" (Drottinn sje með yður)

og er þá svarað : „Et cum spiritu tuo" (Og meö
þínum anda). Þá gengur hann aÖ pistilhlið og
les í nafni allra þeirra, sem viðstaddir eru, eina

eða fleiri bænir fyrir velferðarmálum allra.

5. Pistillinn (brjef) er venjulega kafli úr brjefum
postulanna. Guðspjallið er kafli úr einhverju af

fjórum guðspjöllunum. Til þess að lesa guð-

spjallið gengur presturinn yfir að guð-
spjallshlið altarisins. Það á að merkja það, að

Gyðingar afneituðu kenningu Krists, og var hún
þvi boðuð heiðingjunum. Á meðan guðspjallið

er lesið, standa allir og merkir það, aö menn
sjeu reiðubúnir að lifa eftir kenningu Krists.

6. Nokkra messudaga er lesiö á eftir: „Credo", þ.

e. trúarjátningin, sem samþykt var í Nicea.

Þetta er inngangur heilagrar messu, sem einnig

er nefnd „Missa catechumenorum".

Fyrsti aðalhluti heilagrar messu. Fórnan-

in (Offertorium).

1. Presturinn tekur brauð og vín og ber það fram

fyrir Guð. Með því er þaö vígt til undirbún-

ings þess, að það síðar gjörbreytist í líkama

Krists og blóð, en það er hin eiginlega fórnfær-

ing, framburður fórnarinnar.

2. Því næst þvær presturinn hendur sínar : Það
merkir, aö sá einn megi nálgast altarið, er hafi

hreint hjarta. Þá býður hann öllum aö biðjast

innilega fyrir („Orate fratres", þ. e. biðjið

bræður), til þess að Guö taki náðarsamlega
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móti fórninni, ekki að því leyti sem Kristi er

fórnað — því sem slik er fórnin ávalt Guði þókn-
anleg —, heldur að því leyti, sem það er einnig

fórn prestsins og kirkjunnar. í þeim tilgangi

flytur hann sjálfur bæn i hljóði.

Annar aðalhluti heilagrar messu. Gjör-

breytingin, (Consecratio).

i. Þessi hluti messunnar hefst með „Præfatio", en

það er hátíðleg lofgjörð og þakkarbæn. í upp-
hafi hennar tónar presturinn: „Sursum corda"

(lyftið hjörtunum). í enda hennar tekur prest-

urinn undir með englunum og segir : „Sanctus,

sanctus, sanctus (Heilagur ).

2. Því næst biður presturinn i hljóði fyrst og
fremst fyrir allri kirkjunni, formönnum henn-

ar og öllum trúuðum, einkum fyrir þeim, sem
viðstaddir eru og þeim er presturinn sjerstak-

lega vill biðja fyrir til Guðs. Þá eru dýrling-

arnir beðnir um fyrirbænir og fórnargjafirnar

blessaðar.

3. Þá er viðstöddum gefið merki með bjöllu um
að helgasta augnablik messunnar sje komið.
Presturinn tekur brauðið, sem hefur verið

blessað og mælir yfir því leyndardómsfull orð

gjórbreytingarinnar, sem valda þvi, að brauð-

ið fyrir almætti Krists, breytist í hans alheilaga

likama. Hann fellur þegar á knje, tilbiður og
lyftir hinni heilögu hostiu, svo að söfnuðurinn

skuli einnig tilbiðja Guð sinn og Frelsara, sem
nú er viðstaddur. Sama á sjer stað með kaleik-

inn, eftir að vininu hefur verið breytt i al-

heilagt blóð Krists.

4. Eftir gjörbreytinguna biður presturinn Guð að

þiggja fórn þessa til sáluhjálpar lýð sínum;
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þá biður hann fyrir framliðnum, og minníst
einnig hinna sælu í himnaríki, með því að biðja

um að verða tekinn í samfjelag þeirra.

Þriðji aðalhluti heilagrar messu,

Kommunionin.

1. í upphafi þessa hluta messunnar er lesið hátt

„Pater noster" (Faðir vor), sem er allra bæna
víðtækust.

2. Presturinn brýtur heilaga hostíu að dæmi
Krists, sem braut brauðið við heilaga kvöld-

máltíð.

3. Því næst er lesið þrisvar „Agnus Dei" (Guðs
lamb) og nokkrar bænir til undirbúnings heil-

agri kommunion.
"fcv

4. Eftir að hafa sagt þrem sinnum : „Domine, non
sum dignus" (Drottinn, jeg er ekki verður),

neytir presturinn sakramentisins, fyrst heilagr-

ar hostíu og svo kaleiksins. Söfnuðurinn ætti

að minsta kosti ;að meðtaka sakramentið i anda.

5. Á eftir kommunioninni eru lesnar þakkarbæn-
ir, presturinn lýsir blessun sinni yfir söfnuðin-

um. (Þessi blessun fellur burt i sálumessum),

og venjulegast er lesið upphafið að Jóhannesar

guðspjalli, er skýrir frá því, er Guðs Sonur
gjörðist maður.
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Kirkjuárið.

Kaþólskt kirkjuár er röð hátíða, er kirkjan held-

ur yf ir árið. Þrennar eru hátíðir kirkjunnar : Há-
tíðir Drottins, hátíðir Guðsmóður og hátíðir ann-

ara dýrlinga.

Kirkjuárið hefst eigi i. janúar, heldur fyrsta

sunnudag í aðventu.

Helstu hátíðir Drottins eru : Jól (25. desember) ;

umskurn Drottins (1. janúar) ; opinberun Drott-

ins, venjulega kallað þrettándinn (6. janúar)
;

páskar (næsti sunnudagur eftir að fyrsta vortungl

er fult) ; uppstigningardagur (fertugasti dagur
eftir páska) ; hvítasunna (fimtugasti dagur eftir

páska) ; dýridagur (annar fimtudagur eftir hvíta-

sunnu).

Helstu hátíðir Guðsmóður eru : Getnaðardagur
Maríu (8. desember) ; kyndilmessa eða hreinsun-

arhátíð (2. febrúar) ; boðunardagur Maríu (25.

mars) ; himnaför Maríu eða Maríumessa hin fyrri

(15. ágúst) ; fæðingardagur Maríu eða Mariu-
messa hin síðari (8. september) og rósakransmessa

(1. sunnudag i október).

Helstu hátíðir annara dýrlinga eru : Stefán

frumvottur (26. desember)
;

Jósefsmessa (19.

mars) ; verndarhátíð heilags Jósefs (þriðji sunnu-

dagur eftir páska)
; Jónsmessa skírara (24. júní)

;

Pjeturs messa og Páls, heilagra postula (29. júni)
;

hátíð hinna heilögu verndarengla (2. október)
;

allra heilagra messa (1. nóvember) ; ennfremur
verndarhátíð hverrar einstakrar kirkju.

Jól, páskar og hvítasunna eru aðalhátíðir kirkju-

ársins.

Á undan nokkrum hátíðum er lengri eða skemri

undirbúningstími, þar til telst hin svonefnda vaka
(vigilia), dagarnir á undan hinum meiri hátiðum,

(aðventa fyrir jól og fastan fyrir páska). Öðrum
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hátíðum er haldið áfram nokkurn tíma eftir að aðal-

hátiðin er um garð gengin, það eru venjulega 8 dag-
ar og er nefnt áttadagur (octav). Jólahátiðin er eigí

úti fyr en áttadaginn eftir þrettánda. Páskahátíðinni

er lokið laugardaginn eftir hvítasunnu.

Leiðbeining til kristilegs

lífernis.

Viljir þú lifa sannkristilegu lífi, þá skalt þú fylgja

nákvæmlega þessum reglum í liferni þinu :

i. Á morgnana, þegar þú vaknar, skalt þú signa

þig" og helga Guöi þannig nýja daginn. Þegar
kominn er fótaferðartími, skalt þú klæðast með
hæversku og minnast þess, aö Guð er alstaðar

nálægur. Gjör þá bæn þína með guðrækni, og
ef þú getur því viö komið, skalt þú krjúpa nið-

ur. Byrja þú aldrei dagsverk þitt án þess a'ð

hafa lesið að minsta kosti stutta morgunbæn.
Guðs blessun er það, sem mest er um vert. Hlýð

þú daglega heilagri messu, ef þú getur ; engum
tima er betur varið.

2. Ræk þú skyldur þinar með iðni og samvisku-

semi, því meÖ þvi kemst þú lengst í dyggðinni.

Minst þú oft þíns góða ásetnings, einkum þegar

starf þitt er örðugt og erfitt, meö þvi endurnýj-

ar þú starfsþol þitt. Forðastu iðjuleysi, því það

er rót alls ills. Iðjuleysi er svæfill djöfulsins.

Lát einkunarorö þin vera : Vinn og biö.

3. Borða þú aldrei án þess að gjöra bæn þína fyrir

og eftir. Minst þú þess, aÖ öll gæöi koma frá

Drottni. Vertu hóísamur i mat og drykk.
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4. Hver kristinn maður má leyfa sjer hæfilega

hvíld og dægrastytting, að eins að staður og
stund sje rjett valin. Honum ber að forðast gjá-

lífi og illan fjelagsskap, og ekki má hann í hvild-

artíma sinum aðhafast nokkuö það, er striðir

gegn sönnu siðgæði og guðsótta.

5. Ver mildur og þýður í umgengni þinni við aðra.

Forðastu sjerstaklega kuldalegt og ósæmilegt tal,

þvi ill tunga deyðir sálina.

6. Þrautir og andstreymi skalt þú bera sem væri

það sjerstakar náðargjafir frá þinum himneska
Föður. Berðu það alt með þolinmæði, eins og
Frelsari þinn gerði. af þvi að það er uppspretta

mestu blessunar i þessu lifi og eilifrar sælu a

himnum.

7. Meðtak oft og i auðmýkt heilög sakramenti.

Hafir þú verið svo ógæfusamur að gjöra þig

sekan um dauðsynd, þá iðrastu hennar þar á

staðnum. og flýt þjer svo að skrifta hana.

8. Láttu þjer vera umhugað um að nota sunnudaga
og helgidaga til bænahalds og góðverka.

9. Láttu aldrei hjá líða, að gjöra bæn þína og rann-

saka samvisku þína, áður en þú gengur til hvilu.

Ef þú ert mjög þreyttur, þá bið heldur stutta

bæn með guðrækni. Afklæð þig með hæversku,
stöktu á þig vígðu vatni og hugleiddu eitthvað

guðrækilegt, meðan þú ert að sofna.



Kristin fræði.

Inngangur.

1. Til hvers erum vjer hjer á jörðunni?

Vjer erum hjer á jörðunni til þess að gjöra Guðs
heilagan vilja og komast á þann hátt til h i m n a-

r í k i s.

Einasta takmarkvort er: Að komast til himna-
ríkis, til Guðs, Föður vors. Það var einmitt þaÖ, sem Frels-

ari vor átti við, þegar hann sagði við Mörtu : „E i 1 1 e r

nauðsynlegt" (Lúk. 10, 42.), og þegar hann sagði við

lærisveina sína : ,,Því að hvað mun það stoða
manninn, þótt hann vinni allan heiminn, en
b í ð i t j ó n á s á 1 s i n n i ?" (Matth. 16, 26).

Vegurinn að þessu takmarki er að gjöra Guðs vilja.

2. Hvers krefst Guð af oss?

GuS krefst af oss að vjer

1. trúum,

2. höldum boðorðin,

3. biðjum og meðtökum heilög sakramenti.

Trúin sýnir oss takmarkið, sem vjer eigum að ná og
leiðina að því. Haldir þú boðorðin, ert þú á rjettri leið,

en bænin og sakramentin veita þjer nauðsynlegan styrk

til þess að rata þessa erfiðu leið til himnaríkis.

Þetta er alt nákvæmar skýrt síðar.

3. Um hvað eru kristin fræði?

Kristin fræði eru um

:

1. t r ú n a,

2. b o ð o r ð i n.

3. heilög sakramenti og bænina.

LÍFSREGLA: Taktu altaf vel eftir, meðan þjer eru

kend kristin fræði, af því að sú kensla er þjer nauðsyn-

legri en öll önnur kensla. Þar lærir þú að þekkja Guð,

himneskan Föður þinn og lifa samkvæmt hans heilögum

vilja.



Fyrsti aðalhluti,

Um trúná.

Um trúna yfirleitt.

4. Hverju eigum vjer að trúa?

Yjer eigum að trúa öllu, sem Guð hefur sagt oss.

Að trúa er það, að telja að eitthvað sje satt, af því að
Guð hefur sagt það.

„Eftir að Guð forðum margsinnis og margvíslega hafði

talað til feðranna, fyrir munn spámannanna, hefur hann í

lok þessara daga til vor talað fyrir Soninn." (Hebr. I. i, 2.).

í stað þess að segja : „Alt, sem Guð hefur sagt oss,"

getum vjer einnig sagt : „O p i n b e r u n Guðs".

5. Hvernig á trú vor á opinberun Guðs að vera?

T r ú v o r á opinberun Guðs á að vera svo ákveð-
i n og ó b i f a n 1 e g, að oss detti aldrei í hug að

efast.

6. Hvers vegna á trú vor á opinberun Guðs að
vera ákveðin og óbifanleg?

Trú vor á opinberun Guðs á að vera ákveðin og
óbifanleg, af þvi að Guði getur ekki yfirsjest og
hann segir ekki ósatt.

„Guð getur ómögulega farið með lygi" (Hebr. 6, 18.).

Af sömu ástæðu verðum vjer að trúa öllum trúarlærdóm-
unum, af því að Guð hefur opinberað oss þá, enda þótt

þeir sjeu skilningi vorum ofvaxnir. Þetta gjörði hl. Pjet-
ur postuli, þegar Kristur hjet alhelgu altarissakramenti.

(Jóh. 6. 69. 70.).

7. Hver kennir oss það, sem Guð hefur opinberað?

Kaþólsk kirkja kennir oss það, sem Guð hefur opin-

berað.



Yfirmenn kirkjunnar, páfinn og biskup-
a r n i r eru eftirkomendur postulanna, sem Kristur sagði

við : „Farið og kennið öllum þ j ó ð u m" (Matth.

28, 19.) og þeir kenna oss lærdóma kirkjunnar.

8. Hvaðan hefur kaþólska kirkjan opinberanir Guðs?

Kaþólska kirkjan hefur opinberanir Guðs úr heilagri

ritningu og munnmælunum.

Heilög ritning er einnig nefnd b i b 1 í a n og munnmæl-
in eru einnig kölluð „e r f i k e n n i n g i n".

9. Hverj ir hafa skrifað heilaga ritningu?

Heilög ritning er skrifuð af mönnum, sem
Heilagur Andi sagði hvað þeir skyldu skrifa.

Heilög ritning er 72 bækur. Frá aðalefni hennar
er sagt í B i b 1 í u s ö g u n u m.
Vegna þess að alt það, sem stendur í heilagri ritningu

er innblásið af Heilögum Anda, er biblían einnig kölluð

Guðs ritaða o r ð. Vjer eigum að bera mikla 1 o t n-

i n g u fyrir heilagri ritningu Það má heita svo, að húa
sje brjef frá Guði til vor, barna hans.

10. Hvernig er heilagri ritningu skift?

Heilagri ritningu er skift í gamla og nýja testa-

mentiö.

*11. Frá hverju er sagt í gamla testamentinu?

í gamla testamentinu er sagt frá þvi, sem Guð ljet

ættfeöurna og spámennina tilkynna.

í gamla testamentinu eru þessar bækur

:

a) 21 bók sögulegs efnis: 5 bækur Móse, Jósúa-

bók, Dómarabókin, Rutarbók, 4 bækur konunganna, 2 Kron-

ikubækur eða Paralipomenon, Esdrabók, Nehemíabók, To-

bíasarbók, Júdítarbók, Esterarbók og 2 bækur Makkabe-

anna.

b) 7 kenslubækur, sem sje: Jobsbók, Sálmarnir.

Orðskviðir Salómons, Prjedikarinn eða Ecclesiastes, Ljóða-

ljóðin, Spekinnar bók, og Síraksbók eða Ecclesiasticus.

c) 17 spádómsbækur: þar eru 4 stærri spámenn-

irnir : Jesaia, Jeremía með Baruk, E s e k í e 1 og



D a n í e 1, ennfremtir Hosea, Jóel, Amos, Óbadía, Jónas,
Mika, Nahúm, Habakúk, Zefanía, Haggaí, Sakaría og Mala-
kía.

*12. Frá hverju er sagt í nýja testamentinu?

í nýja testamentinu er sagt frá því, sem Guð hefur

látið Jesúm Krist og postulana birta oss.

í nýja testamentinu eru þessar bækur

:

a) 5 bækur sögulegs efnis: Guðspjöllin 4,

eftir M a 1 1 h e u s, Markús, Lúkas og Jóhannes,
og postulasagan, sem hl. L ú k a s ritaði.

b) 21 kenslubók, sem sje: 14 brjef hl. Páls post-

ula : 1 til Rómverja, 2 til Korintumanna, 1 til Galatamanna,
1 til Efesusmanna, 1 til Filippímanna, 1 til Kólossamanna,
2 til Þessalóníkumanna, 2 til Tímóteusar, 1 til Títusar, 1

til Filemons og 1 til Hebrea
; þá eru 7 brjef frá

öðrumpostulum: 1 frá hl. Jakobi, 2 frá hl. Pjetri,

3 frá hl. Jóhannesi og 1 frá hl. Júdasi Taddeusi.

c) 1 spádómsbók, sem sj e : O p i n b e r u n h 1. J ó-

hannesar guðspjallamanns.

Öllum er heimilt að lesa heilaga ritn-
i n g u, en þýðingar þær, sem notaðar eru, eiga að vera

mcð skýringum og hvorttveggja löggilt af
k i r k j u n n i.

13. Hvað er e r f i ke n n i n g i n?

E r f i k e n n i n g i n er það af trúarbrögðunum,
sem ekki var skrifað, en postularnir kendu munn-
lega og barst svo mann frá manni innan kirkjunnar.

Erfikenningin er einnig nefnd Gttðs óskrifaða
o r ð, og er hún komin frá Guði eins og heilög
r i t n i n g ;

því var það, að hl. Páll postuli áminti sam-
tíðamenn sína á þessa leið : „Bræður, standið því stöðugir

og haldið fast við þá lærdóma, er yður hafa verið kendir,

hvort sem það cr m u 11 a 1 e g a eða með b r j e f i frá

oss." (Þess. II, 2. 15.).

Ekki getum vjer lært alt það, sem vjer eigum að

trúa og gjöra af heilagri ritningu einni s a m a n, vegna
þess

1. að hún skýrir eigi frá öllu því, sem Guð hefur tilkynt

oss (t. d. skýrir hún ekki frá hinum nákvæmu fyrirmælum
um, hvcrnig fara skuli með heilög sakramenti, svo að þau



komi að gagni og ekki heldur skýrir hún frá ákvæðinu um
að halda helgan sunnudaginn í stað sabbatsdagsins o. fl.).

2. að vjer gætum ekki einu sinni vitað hverjar bækur
teldust til heilagrar ritningar, ef erfikenningin segði oss
það ekki.

3. að í heilagri ritningu er sumstaðar komist þannig að
orði, að enginn getur útlistað það rjettilega nema heilög
kaþólsk kirkja. (Pjet. 3. 16.).

*14. Hvernig hefur heilög ritning og erfikenningin

geymst stöðugt óbreytt í kirkjunni?

Heilög ritning og erfikenningin hefur stöðugt

geymst óbreytt meö hjálp Heilags Anda, eins og
Kristur hefur heitið kirkju sinni.

Sjá spurningar 115— 117. Mestur hluti erfikenningarinn-
ar var færður í letur skömmu eftir dauða postulanna, af

lærðum mönnum, sem kallaðir eru kirkjufeður.

15. Hvað segir Kristur um þá, sem ekki trúa?

Kristur segir : „Sá, sem ekki trúir mun fyrirdæmdur
verða." (Mark. 16. 16).

Á öðrum stað segir hann : „Sá, sem ekki trúir, er þegar
dæmdur." (Jóh. 3. 18.). Og Páll postuli skrifar : „Án trúar

er ómögulegt að þóknast Guði." (Hebr. 11, 6.).

*16. Stendur á sama hverju vjer trúum?

Það stendur ekki á sama hverju vjer trúum,

vjer verðum að trúa því, sem s a 1 1 er og kaþólska

kirkjan hefur tekið viö af Kristi og geymt óbreytt.

Falstrú, sem einhver villukennari hefur fundið upp, eða
maður hefur sett saman sjálfur, kemur ekki að neinum
notum, því þegar Kristur sagði : „Hver sem ekki trúir, skal

fordæmast," talaði hann um kenningu s í n a, það var h ú n,

sem postularnir áttu að kenna og allir menn að trúa.

LÍFSREGLA. Þakkaðu Guði fyrir trúarnáðina, því

„trúin er Guðs gjöf" (Ef. 2, 8.). Sá, sem tapað hefur trú

sinni, er illa kominn, því hann er þegar dæmdur. Forðastu

þess vegna alt, sem stofnar trú þinni í voða, einkum það.

að lesa siðspillandi bækur og blöð, og hafa náin kynni af

vantrúuðum eða vondum mönnum.



Postulleg trúarjátning.

17. Hvar er að finna hin helstu trúaratriði?

Hin helstu trúaratriði er að finna í postullegri trú-

arjátningu.

Sjá trúarjátninguna á bls. i).

Hún er kölluð postulleg af því, að hún er komin frá

postulunum. Henni er skift í 12 trúaratriði.

Fyrsta trúaratriði.

„J e g trúi á Guð Föður almáttugan,
skapara himins og jarða r."

1. Um Guð og eiginleika hans.

18. Hvað er Guð?

Guð er alfullkominn andi, Drottinn himins og jarðar

og frá honum kemur alt gott.

19. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje andi?

Vjer segjum að Guð sje a n d i, af því að hann
hefur skynsemi og frjálsan vilja, en engan líkama.

Þegar heilög ritning talar um augu Guðs, eyru, hendur
o. s. frv., þá eru það líkingarorð, notuð til þess að
vjer skiljum betur eiginleika hans.

20. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje a 1 f u 1
1-

k o m i n n?

Vjer segjum að Guð sje a 1 f u 1 1 k o m i n n af því,

að hann hefur alla góða eiginleika á fullkomnasta

stigi.

Guð er eilífur og óumbreytanlegur, alstaðar nálægur og
alskygn, alvitur og almáttugur ; hann er heilagur og rjett-

látur, algóður og óendanlega miskunnsamur, sannorður og
trúr.

21. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje e i 1 í f u r ?



Vjer segjum aS Guð sje e i 1 í f u r af því, aö hann

hefur á v a 1 1 verið til og m u n á v a 1 1 vera til.

„Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu
til, frá eilífð til eilífðar er þú, Guð." (Sálm. 89, 2.).

*22. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje ó u m-
breytanlegur?

Vjer segjum að Guð sje óumbreytanlegur
af því, að hann hefur ávalt verið hinn sami, án

þess nokkurn tíma að breyta sjer eða ákvörðun-

um sinum.

„Hjá Guði er hvorki umbreyting nje umbreytingarskuggi."

(Jak. 1. 17.).

23, Hvers vegna segjum vjer að Guð sje alstað-
ar nálægur?

Vjer segjum að Guö sje alstaöar nálægur
af því, aö hann er alstaðar á himni og jöröu og
hvar sem er.

Páll postuli segir: „Guð er eigi langt frá hverjum og ein-

um af oss, því að í honum lifum, hrærumst og erum vjer.'*

(Post. gjörn. 17, 27, 28).

Látum oss taka undir með Davíð konungi og spamanm:

..Þótt jeg ætti að ganga um skuggadal d a u ð-

ans, skvldi jeg samt enga ógæfu hræðast,
þvíþú (Drottinn minn) ertmeð mjer." (Salm.

22, 4).

24. Hvers vegna segjum vj er að Guð sje alskygn?

Vjer segjum aö Guð sje alskygn af því, aö

hann sjer og veit alt, bæði það, sem liðiö er, þao'

sem er, og þaö sem mun veröa, jafnvel vorar leynd-

ustu hugrenningar.

Guð hefur látið spámenn sína tilkynna marga við-

burði jafnvel mörgum hundruðum ára áður en þeir gjorð-

ust ('sjá sp. 78); Kristur sagði fyrir um svik Judasar,

afneitun Pjeturs, eyðileggingu Jerúsalemsborgar o. m. tl.

„Augu Guðs eru miklu skærari en sóhn og sja alt, sem

mennirnir gjöra." (Sír. 23, 28.).
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*25. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje a 1 v i t u r ?

Vjer segjum að Guð sje a 1 v i t u r af því, að
hann kann að haga öllu sem best, svo að heilagar

fvrirætlanir hans komi fram.

Fyrir alvitra handleiðslu Guðs var Móse bjargað, Jósef
komst til virðinga og Amoni var steypt.

„Hversu mikil eru verk þín, Drottinn, þú gjórðir alt með
speki." (Sálm. 103. 24.). Þegar oss virðist stundum, að ein-

hverju sje ekki vel fyrir komið hjá Drottni, þá stafar það
af því, að vjer erum svo skammsýnir, Guð sjer lengra.

..Fel Drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel

fyrir sjá." (Sálm. 36, 5.).

26. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje a 1 m á 1 1-

u gu r?

Vjer segjum að Guð sje a 1 m á 1 1 u g u r af því,

að hann getur gjört alt sem hann vill.

Guð hefnr sýnt almætti sitt. t. d. með sköpunarverkinu,
með kraftaverkunum í Egyptalandi og á eyðimörkinni.

„Guði er enginn hlutur um megn." (Lúk. 1, $7) „E f G u ð

er með oss, hver er þá á móti oss"? (Róm. 8, 31.).

27. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje h e i 1 a g u r ?

Vjer segjum að Guð sje heilagur af því, að

hann elskar alt gott. en hatar alt ilt.

„Heilagur, heilagur, heilagur er Drottinn, Guð hersveit-

anna." (Jes. 6. 3). Þetta heyrði Jesaia spámaður englana
syngja í himninum. Vjer eigum einnig að vera heilagir,

því Guð hefur sjálfur sagt : ,,Þ j e r skuluð vera h e i-

1 a g i r, þ v í a ð j e g, D r o 1 1 i n n, G u ð y ð a r, e r h e i-

lagur." (Mós. III, 19. 2.).

Vjer sjáum það á boðorðunum, sem Guð gaf á Sínaí-

fjalli, að hann elskar alt gott, en hatar alt ilt.

28. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje r j e 1 1-

1 á t u r?

Yjer segjum að Guð sje rjettlátur af því, að

hann að verðleikum launar hið góða, en hegnir hinu

illa.

Hinu seka mannkyni var útrj'mt af jörðunni með synda-



flóðinu, en Nóa bjargað, Sódóma og Gómorra voru eyddar
með eldi frá himnum, en Lot var hlíft.

Páll postuli segir: „Guð mun gjalda sjerhverjum eftir

verkum hans." (Róm. 2. 6.).

Hið fullkomna endurgjald á sjer fyrst stað

í öðru lífi. Það kennir Frelsarinn oss í dæmisögunni um
ríka ofátsmanninn og fátæklinginn Lazarus ; en þó er það
svo, að í þessu lífi getur enginn óguðlegur verið verulega
sæll og enginn rjettlátur verulega vansæll.

Vilji einhver neyða oss með hótunum til þess að gjöra það,

sem ilt er, skulum vjer minnast orða Frelsara vors : „H r æ ð-

ist eigi þá, sem líkamann deyða, en geta
eigi deytt sálina; en hræðist heldur þann.
er mátt hefur til að steypa bæði sál og lík-

ama í helvíti." (Matth. 10, 28.).

29. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje a 1 g ó ð u r ?

Vjer segjum að Guð sje algóður af því, að hann

vill öllum skepnum sínum alt hiö besta og veitir

þeim óteljandi velgjörðir.

,,Sjerhver góð gjöf og sjerhver fullkomin gjöf er ofan

að." (Jak. 1. 17.). „Svo elskaði Guð heiminn, að
hann gaf Son sinn eingetinn (fyrir hann)."
(Jóh. 3. 16.). „Lofið Drottin, því að hann er góður." (Sálm.

ioó. 1.). „Látum oss elska Guð, því að hann elskaði oss að

fyrra bragði." (Jóh. I, 4. 19.).

30. Hvers vegna segjum vjer að Guð sje m i s k u n n-

s a m u r?

Vjer segjum að GuS sje miskunnsamur af

því, að hann er fús á að fyrirgefa hverjum synd-

ara, sem iðrast af hjarta.

„Svo sannarlega sem jeg lifi, segir Drottinn Guð, hef jeg

ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguð-

lcgi hverfi frá breyttni sinni og haldi lífi." (Esek. 33, II.).

Þess vegna sendi Guð Jónas spámann til óguðlegra íbúa

Níníveborgar, til þess að prjedika fyrir þeim iðrun.

Þú mátt heldur a 1 d r e i ö r v æ n t a, þó að þú haf ir

drýgt margar og miklar syndir, seg þú heldur eins og

tvndi sonurinn: „Jeg vil taka mig upp og fara
t'il föður míns." (Lúk. 15, 18.).

Þegar Guð af mildi sinni frestar hegningunni, til þess

að gefa syndaranum tækifæri til að bæta ráð sitt, er sú
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gæska kölkið þ o 1 i n m æ ð i eða 1 a n g 1 u n d a r g e ð. En
gæt þess að misbrúka eigi langlundargeð Drottins Guðs
þíns, svo að reiði hans komi eigi óvörum yfir þig. Minstu
syndaflóðsins og eyðileggingar Jerúsalemsborgar.

Vjer segjum að Guð sje s a n n o r ð u r, og hefur það
verið skýrt við spurningu 6.

31. Hvers vegna segjum yjer að Guð sje trúr?

Vjer segjum að Guð sje trúr af því, að hann
efnir loforð sín og framkvæmir hótanir sínar.

Guð hótaði fyrstu foreldrum vorum dauða, og síðan hjet

hann þeim Endurlausnara og hann efndi orð sín í bæði
skiftin.

Jesús segir : ,,H iminn og jörð munu líða undir
lok, en orð mín munu alls eigi undir lok
líða." (Matth. 24. 35),

*32. Hvernig hefur Guð látið menn vita að

hann væri til?

Guð hefur 1 á t i ð m e n n v i t a, að hann væri til

:

1. með hinum sýnilega heimi

;

2. með rödd samviskunnar

;

3. en einkum og sjerílagi með yfirnáttúrlegri op-

inberun.

1. Hús getur ekki byggt sig sjálft. Miklu síður getur

hin mikla alheimsbygging með s í n u m d á-

samlega ú t b ú n a ð i hafa orðið til af sjálfu sjer. Al-

vitur og almáttugur skapari hlýtur að hafa gjört hana.

Þess vegna kemst heilög ritning svo að orði : „Himnarnir
segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin handa
hans." (Sálm. 18. 2.). ..En spyr þú skepnurnar og þær munu
kenna þjer, fugla loftsins og þeir munu fræða þig, eða
jörðina og hún mun svara þjer og fiskar hafsins munu
segja þjcr það : Hver þekti ekki á öllu þessu,
að hönd Drottins hefur gjört þett a." ( Job. 12.

7.). „Heimskinginn segir í hjarta sínu : „Enginn Guð er til.*'

(Sálm. 13. 1.).

2. í hverri mannssál er rödd, sem segir oss hvað gott

sje og hvað ilt. Ef yjer gjörum eitthvað gott hrósar hún
oss, en ef vjer höfumst eitthvað ilt að ávítar hún oss. Þessa
rödd nefnum vjer samvisku. Vjer höfum eigi gefið

oss samviskuna sjálfir. og getum heldur eigi látið hana
hætta að segja oss til þó vjer vildum, að minsta kosti ekki

3
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að fullu og öllu. Hvaðan kemur hún? Hún kemur frá Guði,

sem hefir ritað lögmál sitt í hjörtu vor manna. Þess vegna
segir hl. Páll postuli um heiðingjana: „Þeir sýna, að verk
lögmálsins er ritað í hjörtum þeirra, með því að samviska
þeirra ber vitni." (Róm. 2. 15.).

3. íopinberuninni fáum vjer fullkomna þekkingu

á Guði, þess vegna segir hl. Jóhannes guðspjallamaður : „Eng-
inn hefur nokkurn tíma sjeð Guð. Sonurinn eingetni, sem
er í skauti Föðurins hefur lýst honum." (Jóh. 1, 18.). Guð
hefur staðfest opinberunina með óteljandi kraftaverkum.

LÍFSREGLA. „Hafðu Guð alla daga fyrir augum
þjer, forðast þú að vera nokkurn tíma samþykkur nokkurri

synd." (Tob. 4. 6.). „Elskaðu Guð og gefðu honum hjarta

þitt. Hann vill eiga það til þess að veita því eilífa sælu.

Þess vegna segir hann : „Son minn, gef mjer hjarta þitt."

(Orðskv. 23. 26.).

2. Hinar þrjár guðdómlegu persónur.

33. Eru til fieiri en e i n n Guð ?

Nei, emungis e i n 11 Guð er til.

Sjálfur fullyrðir hann hátíðlega : „Jeg er Guð og enginn

annar er Guð og enginn minn líki." (Jes. 46. 9-)-

34. Hversu margar persónur eru í Guði?

í Guði eru þ r j á r p e r s ó n u r :
Faðirinn og

Sonurinn og hinn Heilagi Andi.

Þegar Jesús var skírður í Jordan birtust hinar þrjár

guðdómlegu persónur í einu. Nöfn þeirra þekkjum vjer

af orðum Krists : „Farið og kennið öllum þjoðum og skiriö

þær í nafni Föðurins og Sonarins og hins Heilaga Anda.

(Matth. 28. 19-)-

35. Er hver persónan um sig sannur Guð?

Já, Faöirinn er sannur Guö, Sonurinn er sannur

Guð og Heilagur Andi er sannur Guð ;
en samt

sem áður eru hinar þrjár persónur gutS-

dómsins aöeins einn Guð.
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*36. Hvers vegna eru hinar þrjár persónur taldar að
eins e i n n Guð?

Hinar þrjár persónur eru taldar að eins e i n n
Guð af því, að þær hafa eitt o g sameigin-
1 e g t guðdómseðli.

Vegna þess, að hinar þrjár persónur guðdómsins hafa eitt

og sameiginlegt eðli, þá eru þær jafn-eilífar, jafn-máttugar,
jafn-vitrar, jafn-miskunnsamar o. s. frv.

37. Hvað nefnum vjer þrjár persónur guðdómsins
einu nafni?

Vjer nefnum þær heilaga Þrenningu eða
Þ r í e i n i n g u.

Þríeiningin er mikill leyndardómur, sem vjer fá-

um ekki skilið. Vjer verðum að trúa því, að hún sje til,

Það er líka margt í kringum oss, sem vjer skiljum ekki, þó
vjer vitum, að það eigi sjer stað, svo sem hið dásamlega
líf jurta og dýra. Vjer getum því sagt eins og spámaður-
inn : „Þú ert mikill í ráðum og óskiljanlegur hugum vorum."
(Jer. 32, 19.).

38. Hvað hafa hinar þrjár guðdómlegu persónur gjört

fyrir oss?

Guð Faðir hefur skapað oss, Guð Sonur hefur end-

urleyst oss og Guð Heilagur Andi hefur helgað oss.

Þess vegna er Faðirinn nefndur skapari, Sonurinn endur-
lausnari eða Frelsari og Heilagur Andi helgari. Þó hafa all-

ar þrjár persónur guðdómsins starfað sameiginlega
að sköpuninni, endurlausninni og helguninni.

LÍFSREGLA. Biddu ætíð í djúpri lotningu með
hinni fögru lofgjörðarhæn : „Dýrð sje Föðurnum og Synin-

um og hinum Heilaga Anda, svo sem var í öndverðu, er

enn, og verður ávalt og um aldir alda. Amen." Ennfremur
skalt þú ætíð signa þig með guðrækni, því með orðum sign-

ingarinnar viðurkennir þú trú þína á heilaga þrenningu.

(Þrenningarhátíðin er haldin 1. sunnudag eftir hvítasunnu).

3*
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3. Guð, skapari himins og jarðar.

I. S k ö p u n v e r a 1 d a r, v i 'ð h a 1 d og s t j ó r n.

39. Hvers vegna köllum vjer Guð skapara himins
og jarðar?

Vjer köllum Guð skapara himins og jarðar vegna
þess, að hann hefur skapað himin og jörö, sem sje

allan heimínn.

Guo hefur slcapað allan heiminn : Hann hefur með
almættisvilja sínum myndað hann af engu.
Makkabeakonan sagði við yngsta son smn : „Líttu upp

til himins og horfðu yfir jörðina og alt, sem þar er, og
minstu þess, að Guð hefur skapað alt þetta og alt mann-
kynið af engu." (Makk. II, 7. 28.).

*40. Hvers vegna skapaði Guð heiminn?

Guð skapaði heiminn

1. sjálfum sjer til dýrðar;

2. oss til gagns og blessunar.

Heimurinn á að sýna oss almætti Guðs, vísdóm hans og
gæsku og aðra alfullkomna eiginleika hans ; alt þetta á að
hvetja engla og menn til þess að vegsama Guð. Á þennan
hátt er sköpunarverkið Guði til dýrðar.
Vjer eigum að nota alt hið skapaða oss til stundlegra og

eilífra heilla. Á þann hátt verður heimurinn oss til

blessunar.

41. Hvað gjörir Guð enn stöðugt fyrir heiminn?

Guð ber umhyggju fyrir öllum skepnum sinum og
stjórnar öllu með alvisku sinni og mildi.

Hjer í heimi gjörist ekkert án þess að Guð vilji það

eða leyfi. Þess vegna segir Kristur : „E r u ekki tveir
spörvar seldir fyrir smápening og fellur
þó enginn þeirra til jarðar án vilja yðar
himneska f ö ð u r." (Matth. 10. 29.). Þessi umhyggja
Guðs fyrir heiminum er nefnd forsjón Guðs eða v i ð-

hald og stjórn heimsins.



42. Fyrir hverjum ber Guð sjerstaklega umhyggju?

Guð ber sjerstaklega umhyggju fyrir oss börnum
sínum.

..Öll höfuðhár yðar eru talin," segir Frelsari vor
(Matth. 10. 30.). Og þessvegna áminnir hann oss einnig

:

..Verið ekki áhyggjufullir um líf yðar, hvað þjer skuluð eta,
ekki heldur um líkama yðar, hverju þjer skuluð klæðast

Lítið til fugla himinsins. hvorki sá þeir nje uppskera
og þeir saína ekki heldur í hlöður, og yðar himneski Faðir
fæðir þá, eruð þjer ekki miklu fremri en þeir? En
leitið því fyrst guðsríkis og rjettlætis hans og þá mun alt
þetta veitast yður." (Matth. 6. 25.-33.).

*43. Hvernig víkur því við, að svo mikið mótlæti er

í heiminum, þó Guð beri umhyggju fyrir öllum
skepnum sínum?

Svo mikið mótlæti er í heiminum

:

t. til þess að syndarinn skuli bæta ráð sitt

og ekki glatast að eilifu

;

2. til þess að hinn r j e 1 1 1 á t i fái tækifæri ti!

að ávinna sjer meiri laun i himnaríki.

1. Þegar bræður Jósefs voru komnir í vandræði sögðu
þeir : „Þetta, sem vjer nú verðum að þola, áttum vjer skil-

ið. af því að vjer syndguðum gagnvart bróðurvorum." (Mós.
I. 42, 21.).

2. Jesús sagði við lærisveina sína: „Sælir eruð þjer, þá
er menn atyrða yður og ofsækja og tala Ijúgandi gegn yður
alt ilt fyrir mínar sakir. Verið glaðir og fagnið, því laun

yðar eru mikil á himnum." (Matth. 5. 11. 12.).

*44. Þar sem Guð skipar og stjórnar öllu í heiminum,~~
vill hann þá einnig að hið illa eigi sjer stað?

Guð v i 1 1 eigi að hið illa eigi sjer stað, hann 1 i S-

u r einungis að það gjörist, vegna þess, að hann
hefur gefið manninum frjálsræði, og að hann megn-
ar að snúa hinu illa til góðs.

Vjer sjáum af sögu Jósefs 1 Egyptalandi, hvernig Guð
getur snúið hinu vonda til góðs. Mennirnir álykta, en Guð
ræður, segir málshátturinn.

LÍFSREGLA. Treystu öruggur forsjón Guðs, hann
vill þjer ætíð vel og eins þegar hann sendir þjer mótlætið,
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bann veit best, hvað þjer hentar. „Drottinn agar þann,
sem hann elskar," segir hl. Páll postuli. (Hebr. 12. 6.) og
„þeim, sem Guð elskar, verður alt til góðs." (Róm. 8, 28.).

2. E n g 1 a r 11 i r,

45. Hvað hefur Guð skapað auk sýnilega heimsins?

Auk sýnilega heimsins hefur Guð skapað marga
ósýnilega anda, sem vjer nefnum e n g 1 a.

Englarnir eru a n d a r með skynsemi og frjálsræði, en
hafa engan líkama. Sál vor er einnig andi, en hún er bund-
in við líkama.

Heilög ritning telur níu englasveitir: engla, erki-

engla, mætti, völd, herradóma, tignir, hásæti, kerúba og
serafa. (Ef. 1, 21.; Kol. 1, 16.).

46. Hvernig voru englarnir, er Guo skapaði þá?

Englarnir voru góðir og sælir, og gæddir dýrleg-

um gáfum.

Þeir höfðu víðtæka þekkingu og mikið vald. Það voru
hinar náttúrlegu gáfur. Auk þess höfðu þeir hina helg-

andi náð og dygðir þær, sem henni fylgja. Það voru hin-

ar y f i r n á 1 1 ú r 1 e gu gáfur. Vjer köllum þær gáfur
Guðs y f i r n á 1 1 ú r 1 e g a r, sem eru svo miklu hærri öllu

eðli hinnar sköpuðu veru, að enginn á rjett á þeim sam-
kvæmt eðli sínu, nje heldur öðlast þær af eigin mætti. Svo
er varið himnesku sælunni og öllu því, sem hjálpar oss

til þess að öðlast hana.

47. Hvort voru allir englarnir altaf góðir og sælir?

Flestir englarnir voru alt af góðir, og nutu að laun-

um sælu himnaríkis, en margir þeirra syndguðu

og var þeim þess vegna steypt niður til helvítis.

Um góðu englana segir Frelsarinn : „Þeir sjá ávalt aug-

lit Föður míns, sem er á himnum." (Matth. 18. 10.).

En um föllnu englana segir svo : „Guð þyrmdi ekki engl-

unum, sem syndguðu, heldur steypti þeim niður í undir-

djúpin, til þess að þeir kveldust þar." (Pjet. II. 2. 4.).

Hinir föllnu englar eru kallaðir illir andar eða

d j ö f 1 a r, en hinn æðsti þeirra L ú c í f e r eða S a t a n.
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48. Hvern hug bera g ó 6 u e n g 1 a r n i r til vor ?

G ó ð u englarnir elska oss, þess vegna vernda
þeir bæði líkama vorn og sál, biðja fyrir oss og
hvetja oss til þess sem gott er.

ÞaÖ voru gó'Öir englar, sem björguðu L o t og fjölskyldu

hans, vernduðu æskumanninn T o b í a s á ferðalagi hans
og leystu P j e t u r úr fangelsinu.

„Guð hefur fengið englum sínum það hlutverk, að varð-
veita þig, hvar sem þú fer." (Sálm. 90. II.).

Guð hefur af mildi sinni gefið hverjum manni verndar-
engil. Þess vegna kemst Frelsarinn svo að orði um börnin :

,.E n g 1 a r þeirra sjá ávalt auglit Föður míns." (Matth.
18. 10.).

49. Hvernig eigum vjer að hegða oss gagnvart hl.

verndarengli vorum?

Hl. verndarengil vorn eigum vjer að ákalla með
lotningu og fylgja bendingum hans með fúsu geði =

Guð sagði við ísraelsmenn á eyðimörkinni : „Sjá, jeg sendi

engil minn á undan þjer .... geföu honum gaum og hlýð

röddu hans." (Mós. II. 23. 20. 21.). Þessi áminning er einnig

stíluð til þín. Ef þú hlýðir því, sem hl. verndarengill þinn

segir þjer og biður um hjálp hans í fullu trausti, þá mun
hann vernda þig gegn öllum hættum sálar og líkama. En
forðastu að gjöra nokkuð ljótt í návist hans, og einkum
það, sem gagnstætt er heilögu skírlífi. Hátíð hins heilaga

\crndarengils er 2. október.

50. Hvern hug bera illu andarnir til vor

?

Illu andarnir öfunda oss og h a t a, þeir

reyna þvi að vinna oss það mein á líkama og sál

sem þeir geta, og að steypa oss í eilífa glötun.

Dæmi til þessa eru : Eva, Job, Júdas, hinir djöfulóðu.

Hl. Pjetur postuli aðvarar oss á þessa leið : ,,Ó v i n u r

y ð a r, djöfullinn, g e n g u r u m s e m öskrandi
1 j ó n, 1 e i t a n d i a ð þ e i m, s e m h a n n g e t i

gleypt." (Pjet. I. 5, 8.).

51. Hvað eigum vjer að gjöra til þess að illu andarn-

ir geti ekki unnið oss mein?

Vjer eigum að v a k a og b i ð j a og vera stað-

fastir g e g n freistingunum.
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.,S t a n d i ð g e g n d j ö f 1 i n u m o g þ á m u n h a n n
flýja f rá yður." (Jak. 4. 7.).

L í F S R E G L A. Frelsarinn gaf oss dæmi þess á eyði-
mörkinni. hverja mótstöðu vjer eigum að veita djöflinum.
Eins og djöfullinn fór að við Frelsarann fer hann að við
oss, hann reynir að villa oss sjónir með fortölum sínum
og leiða oss þannig til hins illa. En vjer eigum að taka
oss Guðs eigin orð í munn og vísa honum á bug. Þess-
vegna áminnir hl. Páll postuli oss með þessum orðum : „Tak-
ið s k j ö 1 d t r ú a r i n n a r, sem þjer getið slökt með gló-

andi skeyti hins vonda." (Ef. 6. 16.).

3. Sköpun mannsins.

52. Hverjir voru fyrstu menn, sem Guð skapaði?

Fyrstu menn, sem Guð skapaði, voru A d a m og*

E v a.

Frá þeim er alt mannkyn komið, þau eru því kölluð vor-

ir fj'rstu foreldrar.

53. Hvernig skapaði Guð Adam?

Guö myndaði líkama Adams af moldu og bljes í

hann ódauðlegri sál.

Skömmu síðar ljet Guð Adam sofna fast, tók eitt af

rifjum hans og myndaði úr því líkama Evu.

54. í hvers mynd skapaði Guð mennina?

Guð skapaði mennina í sinni eigin mynd og líkingu.

Þegar Guð ætlaði að skapa manninn, sagði hann : „Vjer

viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, líkan oss." (Mós.

1, 1. 27.).

55. Á hvern hátt líktist maðurinn Guði?

Maðurinn líktist Guði á tvennan hátt

:

1. Hann hafði ódauðlega sál meö skynsemi og

frjálsum vilja. (Hin náttúrlega líking mannsins viö

Gu-ð).

2. Hann hafði hina helgandi náð og var þess vegna
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heilagur og rjettlátur. (Hin yfirnáttúrlega líking

mannsins við Guð).

Hin helgandi náð var hin veglegasta gjöf, sem
Guð hafði gefið hinum fyrstu mönnum, því með henni
voru þeir bæði börn Guðs og erfingjar himna-
r í k i s.

Hver maður hefur líkama og sál, eins og Adam, og
þessi sál er ódauðlegur andi. Hver maður er þannig náttúr-

leg ímynd Guðs ; aftur á móti er ekki hver maður yf ir-

náttúrleg ímynd Guðs, því að eigi hefur hver maður hina

helgandi náð.

Þar eð allir menn hafa í sköpuninni þegið h i ð n á 1 1 ú r-

lega líf af Guði, þá geta allir í óeiginlegri
m e r k i n g u kallast Guðs börn. En einungis þeir, sem
ásamt hinni helgandi náð hafa þegið hið yfirnáttúr-
i e g a 1 í f af Guði, eru Guðs börn í eiginlegri merk-
i n g u. Um þá eina segir heilóg ritning, að þeir sjeu „a f

Guði fæddir." (Jóh. i. 13.).

56. Hverjar aðrar gjafir, voru veittar hinum
fyrstu mönnum ásamt hinni helgandi náð?

Hinir fyrstu menn voru þar á ofan gæddir mjög
skörpum skilningi, og voru lausir við allar illar

tilhneigingar ; þeir lifðu sælu lífi i Paradís, þektu

engan sársauka og áttu aldrei að deyja.

Samkvæmt áformi Guðs áttu þessar náðargjafir að ganga
að erfðum frá Adam til afkomenda hans, svo framar-
lega sem Adam hjeldi boð Guðs.

4. S y n d a f a 1 1 f y r s t u m a n n a n n a

og erfðasyndin.

57. Hvert boð gaf Guð fyrstu foreldrum vorum?

Guö sagði við fyrstu foreldra vora ; „Af öllum trjám

í aldingarðinum megið þið eta, nema af trje því,

sem stendur í miðjum garðinum megið þið ekki

eta. Ef þið etið af því, skuluð þið deyja." (Mós. I.

2. 17).

58. Hvað gjörðu fyrstu foreldrar vorir þá?
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Fyrstu foreldrar vorir óhlýðnuðust samt sem á'ður

boðum Guðs og syndguðu.

Þessi synd var dauðasynd.

59. Hverjar afleiðingar hafði þessi synd fyrir fyrstu
foreldra vora?

Þessi synd hafði þær afleiðingar fyrir fyrstu for--

eldra vora, að þau mistu hina helgandi náð, ásamt
öllum þeim náðargjöfum, er henni fylgdu.

i. Þau hættu að vera Guðs börn og fengu eigi inn-

göngu í himnaríki.

2. Skynsemi þeirra deyfðist, vilji þeirra veiktist og
hneigðist til hins illa.

3. Þau voru rekin úr Paradís, urðu að þola miklar
þrautir og áttu að deyja að lokum.

60. Hvert tjón hefur synd Adams bakað öllum mönn-
um?

Allir menn erfa syndina eftir Adam, með hræði-

legum afleiðingum hennar.

Þess vegna er hver maður í heiminn borinn með e r f ð a-

s y n d, þ. e. án hinnar helgandi náðar, sem vjer þó, sam-
kvæmt ákvörðun Guðs, verðum að hafa, til þess að geta

þóknast honum. Þetta kennir hl. Páll postuli oss, er hann
segir : ,,Fyrir einn mann kom syndin í heiminn og dauðinn

fyrir syndina og dauðinn er þannig runninn til allra manna,
af því að allir hafa syndgað í honum." (Róm. 5. 12.).

Um hinar hræðilegu afleiðingar erfðasyndarinnar

scgir heilög ritning: „Hugrenningar mannsins eru hneigðar

til ills frá bernsku hans." (Mós. I. 8, 21.). „Því sá dauðlegi

líkami þyngir sálina og sá jarðneski bústaður leggur byrði

á þann margt hugsandi anda." (Vísd. 9. 15.). „Allir menn
eiga við erfiðleika að stríða, og þungt ok er lagt á börn

Adams frá fæðingu þeirra til grafarinnar." (Sír. 40. 1.).

61. Hver hefur fæðst án erfðasyndar?

Aöeins alsæl María mey hefur fæðst án

erfðasyndar.

Þessarar sjerstöku náðar, sem Maríu hlotnaðist, minnumst

vjer á hátíð óflekkaðs getnaðar hennar (8. des.).
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62. Hvernig hefði farið fyrir mönnum, ef Guð hefði
eigi aumkvast yfir þá?

Ef Guð hefði eígi aumkvast yfir mennina, hefði

enginn þeirra komist i himnariki.

63. Hvernig aumkvaðist Guð yfir mennina?

Þegar eftir syndafallið hjet Guð mönnunum E n d-

urlausnara, sem skyldi frelsa þá frá syndum
þeirra, og ávinna þeim aftur hina helgandi náð.

,,Fjandskap vil jeg setja milli þín og konunnar, milli þíns

sæðis og hennar sæðis ; hún skal merja höfuð þitt og þú
skalt sitja um hæl hennar." (Mós. I. 3. 15.).

Til þess að undirbúa mannkynið undir komu Frelsarans,

valdi Guð ísraelsmenn og með fyrirmyndum
og orðum spámannanna minti hann þá á Frelsar-

ann, er var í vændum. Slíkar fyrirmyndir voru t. d.

:

Melkisedek, ísak, páskalambið, eirslangan, manna, Jónas.

Að því er spádómana snertir sjá sp. 74. Guð hefur

einnig kunngjört sig meðal heiðingjanna, t. d. með rödd
samviskunnar, með margvíslegum náttúrlegum velgjörðum,

með augsýnilegum refsingum, og með sjerstökum sendi-

boðum, er hann sendi þeim, en ljósast þó með ísraelsmónn-
um, sem hann dreifði víðsvegar um lönd ásamt heilögum
ritum.

64. Hversu lengi var þess að bíða, að hinn fyrir-

heitni Frelsari kæmi?

Margar þúsundir ára liðu áður en hinn fyrirheitni

Frelsari kom.

Mennirnir urðu fyrst að sjá það ljóslega í hvílíkt volæði

syndin steypti þeim og að enginn nema Guð einn gæti frels-

að þá. Og þannig fór það einnig. Margur maðurinn kall-

aði að lokum á Frelsarann gagntekinn af þrá og sagði

:

,,Þjer himnar ! látið dögg yðar drjúpa að ofan, og skýin

láti hinn rjettláta falla niður sem regnið
;

jörðin opnist

og láti Frelsarann fram spretta." (Es. 45. 8.).

Aðventa, aðventusálmar.

LÍFSREGLA. Gleymdu aldrei að þú ert barn Guðs
og skapaður í mynd hans. Hataðu syndina, sem hefur kom-
ið allri ógæfu í veröldina. „Syndin gjörir þjóðirnar ógæfu-
samar." (Orðskv. 14. 34.). Þakkaðu Guði fyrir, að hann
hefur ekki rekið mennina frá sjer að eilífu, eins og hina

föllnu engla. í hvert sinn þá sungið er á aðventunni : „Send
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dögg af himni heiðum", þá hugsaðu til hinna mörgu heið-

ingja, sem þekkja ekki Frelsara sinn ennþá. Bið þú inni-

lega fyrir þessum aumu mönnum og minstu þess, hve s-æll þú
ert, að þekkja Frelsara þinn.

Annað og þriðja trúaratriði.

„O gájesúm Krist, hans eingetinn Son
Drottin vorn, siem getinn er af Hei-
lögum Anda, fæddur af Maríu me y."

65. Hver er hinn fyrirheitni Frelsari, sem Guð hef-

ur sent oss?

Hinn fyrirheitni Frelsari er Guös eingetni Sonur,

sem hefur gjörst maður vor vegna.

Þá þegar var spáð af Jesaiasi : „Guð mun koma sjálfur og

frelsa yður." (Jes. 35. 4.).

66. Hvað þýðir það, að Sonur Guðs hafi gjörst

maður ?

Það þýðir það, að önnur persóna guðdómsins hafi

tekið sjer mannlegan líkama og sál.

Vjer eigum þessa mikla leyndardóms holdtekjunnar að

minnast í hvert sinn er vjer segjum : „Og Orðið varð hold og

bjó meðal vor." (Jóh. 1. 14.).

67. Hvað heitir Sonur Guðs, Orðið sem varð hold?

Hann heitir tveim nöfnum : J e s ú s, sem þýðir

frelsari, og K r i s t u r, sem þýðir hinn smurði.

Engillinn sagði við Jósef : „Þú skalt láta hann heita

J e s ú m, því að hann mun frelsa lýð sinn frá syndum

þeirra." (Matth. 1. 21.).

Nafnið Jesús er mjög máttugt, þess vegna skalt þú akalla

það oft og með guðrækni, einkum á tímum freistinga. Ven

þig einnig á, að nota hina fögru kveðju : „Lofaður sje Jesús

Kristur, um alla eilífð. Amen." (Nafndagur Jesú er haldinn

sunnudaginn milli nýárs og þrettánda).

Ástæðan til þess, að Jesús er einnig nefndur Kristur eDa



h i n n s m u r ð i, er þessi : í gamla sáttmála var hver spá-

maður, æðstiprestur og konungur nefndur D r o 1 1 i n s

s m u r ð i, en Jesús er vor mikli s p á m a ð u r, æ ð s t i-

prestur og konungur. Spámaður er hann þegar hann
k e n n i r oss, æðstiprestur er hann, þegar hann f ó r n a r

sjer fyrir oss, og konungur er hann, þegar hann d r o 1 1 n-

ar á himni og jörðu.

68. Hvað er Jesús Kristur?

Jesús Kristur er bæði G u 8 og maður, hann er

Guð frá eilífð, en maður gjörðist hann í tímanum.

Með því að Jesús Kristur er bæði Guð og maður í senn.

er hann einnig nefndur Guðmaður.

69. Hver er móðir Jesú Krists?

Móðir Jesú Krists er alsæl María mey.

Með því að Jesús Kristur er Guð, er María með rjettu

nefnd „Guðs móðir". Hún er nefnd „hin alsæla mey" vegna
þess, að hún hefur ávalt verið mey, og nýtur nú í himn-
inum æðstu sælu.

70. Hvernig varð Guðs Sonur maður?

Guðs Sonur er getinn af Heilögum Anda og fædd-

ur af Maríu mev.

Engiil Drottins sagði við Maríu : „Heilagur Andi mun
koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig

og fyrir því á hið heilaga sem af þjer fæðist að kallasr.

Sonur Guðs." (Lúk. i. 35.). (Boðunardagur Maríu er hald-

inn 25. mars.)

71. Hver var heilagur Jósef?

Heilagur Jósef var fósturfaðir Jesú.

„Jesús var talinn sonur Jósefs." (Lúk. 3. 23.). Heilagur

Jósef er verndardýrlingur kaþólsku kirkjunnar. Hátíðir

hans eru haldnar 19. mars og 3Ja sunnudag eftir pásk:i.

Jesús, María og Jósef eru til samans nefnd hið heilaga
h e i m i 1 i.

* 72. Til hvers er Guðs Sonur orðinn maður?

Guðs Sonur er orðinn maður til þess, að sýna oss
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veginn til himnaríkis með dæmi sínu og kenningu

og til þess að opna himininn fyrir oss með þján-

ingu sinni og dauða.

Ef Jesús Kristur hefði eigi verið maður, hefði hann eigi

getað liðið og dáið.

Æfi Jesú.

Jesús fæddist í Bethlehem í fjenaðarhúsi nokkru.

Hann vildi þannig kenna oss, þegar með komu sinni, að

ást til fátæktar, auðmýktar og þrautar, er hin rjetta leið

til himnaríkis. (Jólin 25. des.).

Þegar eftir fæðingu sína ljet hann boða komu sína. Engt-

ar boðuðu hana hinum guðhræddu fjárhirðum og skín-

andi stjarna vitringunum frá Austurlöndum. (Opm-

berun Drottins eða þrettándinn, 6. jan.).

Fjörutíu dögum eftir fæðingu sína var Jesús bormn 1

musterið fyrir auglit Guðs. (Kyndilmessa 2. febr.V

Skömmu síðar varð hann að flýja til Egyptalands, vegna

þess að Heródes konungur reyndi að svifta hann lífi. Eftir

að Jesús var kominn aftur frá Egyptalandi, lifði hann kyr-

látu lífi heima í N a z a r e t h og var foreldrum sínum

hlýðinn. Með því vildi hann sýna oss, hve mikils virði hlyðn-

in er. (Hið leynda líf Jesú).

Þá er Jesús var 12 ára fór hann með Mariu og Joset til

Terúsalem, til þess að vera þar um páskana ;
að Guðs vilja

var hann þá í 3 daga í musterinu, til þess að biðjast fyrir

o" til þess að benda hinum skriftlærðu á komu Frelsarans.

Þe^ar Jesús var ^o ára, fór hann til árinnar Jordan og

ljet Tóhannes skírara skíra sig. Þaðan fór hann ut a eyði-

mörkina og fastaði í 40 daga og þar eftir freistaði djot-

ullinn hans.
. . #1 .

Þá er Jesús var kominn af eyðimörkinni, tok hann ao

kenna opinberlega og gjöra kraftaverk. Hann safnaði jatn-

framt að sjer lærisveinum og valdi meðal þeirra 12. sem

skyldu vera postular hans eða sendiboðar. (Hið opinbera

11

FólkiS 'hlvddi með fögnuði á kenningu Frelsara vors og

byrptist að' honum, vegna hinnar háleitu kennmgar hans

o* kraftaverka. En farísearnir og hinir sknftlærðu, sern

Frelsari vor vítti oft fyrir syndsamlegt hferm þeirra hot-

uðu hann og öfunduðu og ofsóttu hann, uns þeir fengu

hann loks dæmdan til dauða og krossfestan.
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*73. Hvað hefur Jesús kent oss?

Jesús hefur kent oss þau s a n n i n d i, sem vjer eig"-

um að trúa, þau boðorð, sem vjer eigum að

halda, og frætt oss um þau m e ð u 1, sem vjer

eigum að hagnýta oss, til þess að komast í himnaríki.

Kenningu sína kallaði hann ,,E v a n g e 1 i u m", þ. e.

íagnaðarboðskapur. Og það er vissulega verðskuldað nafn,

vegna þess, að hann sýnir oss ekki einungis veginn til himn-
eskrar sælu, heldur veitir oss einnig æðstu stundlega blessun.

Kenning Jesú er hin fullkomnasta kenning, sem
til er og til getur verið

; Jesús er ekki einungis mikill spá-

maður, heldur er hann einnig h i n n f y r i r h e i t n i

Frelsari og eingetinn Sonur Guðs.

*74. Á hverju vitum vjer, að Jesús sje í raun og veru
hinn fyrirheitni Frelsari?

A'ö Jesús sje i raun og veru h i n n f y r i r h e i t n i

F r e 1 s a r i, vitum vjer á þvi, að alt hefur ræst

á honum, er spámennirnir höfðu sagt fyrir um frels-

ara þann, er koma skyldi.

Spámennirnir höfðu spáð því, að Frelsarinn myndi fæðast
í Bethlehem, af mey einni af Davíðs ætt, að hann myndi
verða mikill meistari og gjöra mörg kraftaverk, að hann
myndi að lokum líða kvalir og dauða á krossinum, en rísa

upp aftur á þriðja degi og fara upp til himna. Alt þetta

hefur ræst nákvæmlega á Jesú.

*75. Á hverju vitum vjer, að Jesús sje Guðs ein-
getni Sonur?

Ao Jesús sje G u ð s e i n g e t i n n S o n u r, vit-

um vjer

i. af vitnisburði hans himneska Föður

;

2. af eigin orðum hans

;

3. af kenningu postulanna.

*76. Hver var vitnisburður hins himneska Föður?

Þegar Jesús var skirður í Jórdan og þegar hann
ummyndaðist á Taborfjallinu, heyrðist rödd af

himnum, er sagði : ,,Þessi er Sonur minn elskulegur.

sem jeg hef velþóknun á." (Matth. 3. 17 og 17. 5.).
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*77. Hvað sagði Jesús um sjálfan sig?

Jesús sagði um sjálfan sig, að hann væri sannar-

lega Sonur Guðs og sannur Guð, eins og Faðirinn.

Jesús hefur sannað orð sín

:

<J e S og Faðirinn erum e i 1 1," sagði hann. (Jóh.

10. 30.). ,.Alt, sem Faðirinn gjörir, það gjörir og Sonurinn."

(Jóh. 5. 19.). Þegar Pjetur sagði við Jesúm : „Þú ert Krist-

ur, Sonur Guðs hins lifanda." (Matth. 16. 16.) og þegar Tóm-
as sagði vio hann : ,,Brottinn minn og Guð minn." (Jóh. 20.

28.) þá staðíesti Jesús orð þeirra. Og þegar hann var fyrir

dóminum og var særður við hinn lifanda Guð, að segja

hvort hann væri Sonur Guðs, þá lýsti hann því hátíðlega

yfir, að hann væri Kristur, Sonur Guðs, og að hann myndi

sitja til hægri handar Guðs Kraftar og koma aftur á skýj-

um himinsins. (Matth. 26. 64.).

*78. Hvernig hefur Jesús sannað orð sín?

Jesús hefur sannað orð sín

1. með heilögu líferni sínu

;

2. meö kraftaverkum og spádómum.

1. Rjettlátur og heilagur maður mun aldrei ranglega segj-

ast vera Guð, en Jesús var svo heilagur og rjettlát-

ur, að hann gat sagt við óvini sína : „Hver yðar getur sann-

að á mig synd?" (Jóh. 8, 46.)- Jafnvel Pílatus sagði
: „Jeg

finn enga sök hjá honum." (Jóh. 18. 38.).

2. Jesús hefur gjört óteljandi k r a f t a v e r k, þ. e. verk,

sem að eins verða framkvæmd með guðdómlegum krafti.

Hann breytti vatni í vín, mettaði 5 þúsundir manna með

5 brauðum, kyrði ofviðri og sjáfarrót með orði sínu einu.

læknaði hvers konar sjúkdóma, lífgaði menn frá dauðum

og reis sjálfur dýrðlegur úr gröf sinni.

3. Með spádómum sínum hefur hann sagt shka

hluti fyrir, sem Guð einn gat sjeð fyrirfram : svik Júdasar,

afneitun Pjeturs, pínu sína og dauða, upprisu og himnafor,

eyðileggingu Jerúsalemsborgar, útbreiðslu kirkju sinnar um
jörðina og eilífa tilveru hennar.

*79. Hvað kenna postularnir um Jesúm?

Hl. J ó h a n n e s postuli segir um Jesúm :
„Hann

er hinn sanni Guð og eilífa lífið." (Jóh. I. 5- 2°)-

Hl. Páll postuli skrifar: „í Kristi býr öll fyll-
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ing guðdómsins." (Kol. 2. 9.). og : „allir englar Guðs
skulu tilbiðja hann" (Hebr. 1. 6.). Hann nefnir Krist

beinlinis : „Guð, blessaðan um eilífð". (Róm. 9. 5.).

Guð staðfesti einnig kenningu postulanna með krafta-

verkum. í guðspjallinu segir svo : „En þeir fóru út og prje-

dikuðu víðsvegar, og var Drottinn í verki með þeim, og
staðfesti boðskap þeirra um leið með táknum." (Mark. 16.

20.). Og í postulasógunni segir svo : „En fyrir hendur post-

ulanna gjörðust mörg tákn og undur meðal lýðsins." (Ps.

5, 12.). Eitt af slíkum kraftaverkum var það, þegar hinn

máttvana maður var læknaður fyrir dyrum musterisins.

80. Hvers vegna köllum vjer Jesúm Krist D r o 1 1-

i n v o r n ?

Vjer köllum Jesúm Krist Drottin vorn
t. af því, að hann er Guð vor, sem hefur s k a p-

a ð o s s
;

2. af þvi, að hann er Frelsari vor, sem hefur

endurleyst oss með blóði sínu.

LÍFSREGLA. Þakkaðu Guðs Syni fyrir það, að
hann hefur gjörst maður af kærleik til þín, haltu þjer fast

til hans og kenningar hans, því að hann segir : „Jeg er veg-

urinn, sannleikurinn og lífið ; enginn kemur til Föðursins
nema fyrir mig." (Jóh. 14. 6.).

Fjórða trúaratriði.

„Píndur undir Pontíusi Pílatusi,
krossfestur, dáinn og grafin n."

81, Hvað hefur Jesús liðið?

Jesús leið dauðans angist í grasgarðinum, svo aí

sviti hans varð sem blóðdropar, er fjellu á jörð-

ina. Þar á eftir var hann tekinn höndum, húðstrýkt-

ur, þyrnikrýndur, og að lokum negldur á krossinn.

í þrjár stundir hjekk hann á krossinum með óum-
ræðilegum kvölum. Loks hneig höfuð hans og hann
gaf upp andan.

4
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Um þjáningar Frelsarans notar kirkjan orð Jeremiasar
spámanns : „K o m i ð t i 1 m í n. a 1 1 i r þ j e,r, s e m u m
veginii farið, sjáið og skoðið, hvort til sje
önnur eins kvöl og mín." (Jer. i. 12.).

Það var hinn rómverski landsstjóri, Pontius P i 1 a-
t u s, er dæmdi Jesúm til krossfestingar. Hann var kross-
festur á K a 1 v a r i a h æ ð i n n i, rjett fyrir utan Jerú-
salem.

Þegar Jesús dó, yfirgaf sál hans líkamann, en sam-
handið milli guðdómseðlis hans og manneðlis hætti eigi fyr-

ir það, bæði sál hans og líkami voru sameinuð guðdómi
hans eftir sem áður.

*82. Hver stórmerki gjörðust þegar Jesús dó?

Þegar Jesús dó, myrkvaðist sólin, fortjald muster-

isins rifnaði, jörðin skalf, björgin klofnuðu, graf-

irnar opnuðust og margir dauðir birtust.

Náttúran vottaði með þessum stórmerkjum. að Jesús væri

áreiðanlega Sonur Guðs; þetta viðurkendi einnig höf-

uðsmaðurinn og hermenn hans við krossinn í heyranda
hljóði.

83. Hvað gjórðist þegar Jesús var dáinn?

Þegar Jesús var dáinn, var spjóti lagt i siðu hans..

líkaminn lagður í gröf, sem var innsigluð og vörð-

ur settur við.

Alt þetta ljet Guð gjörast til þess, að enginn skyldi ef-

ast um dauða Jesú og upprisu.

84. Var Jcsús neyddur til að þola dauðann?

Nei, Jesús gekk í dauðann af fúsum vilja,

af hlýðni við himneskan Föður sinn og af ást til

vor mannanna.

Honum var fórnað „a f þ v í a ð h a n n v i 1 d i þ a

s j á 1 f u r" (Jes. 53. 7.). „Hann var h 1 ý ð i n n alt fram í

dauðann, já, fram í dauðann ákrossinum." (Fil.2.8.). „Hann

elskaði mig, og gaf sig sjálfan út fyrir mig." (Gal. 2. 20.).

85. Hvers vegna vildi Jcsús þola pínu og dauða?

Jesús vildi þola pínu og dauða, til þess, að f r i ð-
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þ æ g j a f y r i r syndir vorar og e n d u r 1 e y s a

o s s me'ð því.

Af hlýðni við Föður sinn á himnum þoldi Jesús kvalir

og dauða, og færði Guði þannig þá yfirbót, sem hann krafð-
ist fyrir óhlýðni vora. Þess vegna kemst Jesaias spámaður
þannig að orði um Frelsarann : ..Hann var særður vegna
misgjörða vorra, og kraminn vegna synda vorra og sakir

benja hans erum vjer heilbrigðir orðnir." (Jes. 53. 5.). Og
hl. Páll postuli skrifar á þessa leið : „Hann gaf sjálfan sig

til lausnargjalds fyrir alla." (Tím. I. 2, 6.).

Hin sjálfviljuga pína og dauði Jesú var f ó r n, sem
hann færði Föður sínum á himnum vor vegna. (Kross-
fórnin).

86. Frá hverju hefur Jesús frelsað oss með »

pínu sinni og dauða?

Með pínu sinni og dauða hefur Jesús f r e 1 s a ð

oss frá syndinni og eilifri glötun.

,.Sjá það Guðs lamb, sem ber burt syndir heimsins." (Jóh.

1. 29.).

87. H v a ð hefur Jesús á u n n i ð oss með pínu

sinni og dauða?

Með pínu sinni og dauða hefur Jesús á u n n ið

o s s náð Guðs og erfðarjett himinsins.

88. F y r i r h v e r j a er Jesús dáinn ?

Jesús er dáinn fvrir alla menn. (Kor. II. 5.

iS-)-

At því leiðir. að allir menn geta orðið sáluhólpnir ef

þeir að eins vilja vinna það til þess, sem þeim ber, sem
sje: Að trúa kenningu Krists, halda boð hans og nota

náðarmeðul hans.

LÍFSREGLA. Gleymdu aldrei hinum mikla kærleik

Jesú Krists. Elskaðu hann af öllu hjarta þínu, vegna þess,

að hann dó fyrir þig. Tak þú einnig kross þinn á þig og
fylg Jesú. Minstu sem oftast þess sem Jesús leið fyrir

þig, til dæmis með krossgóngu bænahaldi, eða með bæna-

haldi Jesú fimm sára og dauða-angistar, minstu einkum Jesú

pínu á föstudaginn langa. Mundu að halda kjötföstu eða

abstinens hvern föstudag einmitt til minningar og heiðurs

Frelsaranum þjáða.
4*
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Fimta trúaratriði.

„S t e i g niður t i 1 h e 1 TTrtri s, uppreis á

þ r i ð j a d e g i f r á d a u ð u m."

89. Hvað merkja orðin : „Steig niður til helvítk"?

Orðin: „Steig niður til hel^ftfí?' merkja það, að
Jesús fór þangað, er sálir dauðra manna, rjettlátra,

voru.

Himnaríki var lokað fyrir sálum dauðra manna rjett-

látra vegna s^mdarinnar, og varð fyrst opnað við komu
Frelsarans. Sálir þessar vildi Jesús þegar í stað hughreysta
og leysa og taka síðan með sjer í himnaför sína.

90. Hvað gjörði Jesús á þriðja degi eftir dauða sinn?

Á þriðja degi eftir dauða sinn sameinaði Jesús aftur

sál sína og líkama og reis úr gröfinni i mikilli dýrð.

Páskahátíðin er haldin í minningu upprisunnar.
Það er hin mesta hátíð kirkjuársins og sigurhátíð
kristninnar, því með upprisu sinni hefur Jesús unn-
ið fullan sigur á dauðanum og helvíti. (Unaðslegir páska-
sálmar. Páskakertið er ímynd hins upprisna Endurlausnara)

91. Af hverju vitum vjer, að Jesús sje áreiðanlega
upprisinn?

Að Jesús sje áreiðanlega upprisinn, vitum vjer allra

best af vitnisburði postulanna og lærisveinanna.

Postularnir og margir aðrir af lærisveinunum sáu hann
oft eftir upprisuna, snertu hann, töluðu við hann og borð-

uðu með honum
;

þeir hafa opinberlega og rækilega vitn-

að um upprisu hans. Þennan vitnisburð sinn hafa þeir stað-

fest með kraftaverkum og að lokum liðið dauða fyrir hann.

*92. Hvað sannar upprisa Jesú?

Upprisa Jesú sannar

1. að Jesús er sannur Guð, eins og hann hefur

sjálfur sagt,

2. að vjer eigum einnig að rísa upp frá dauð-

um, eins og hann hefur heitið oss.

Sjá spurningarnar 77 og 144. — Eftir upprisu sína dvaldi
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Jesús enn 40 daga á jörðunni. Hann talaði á þeim tíma
við postula sína um hvernig þeir ættu að skipa innbyrðis
málefnum kirkjunnar og veitti þeim ýmiskonar vald.

LÍFSREGLA. Minstu oft orða hl. Páls postula

:

..Eins og Kristnr er upprisinn frá dauðum, svo skulum vjer

og ganga í endurnýung lífsins." (Róm. 6. 4.).

Sjötta trúaratriði.

,,U ppstje til himna, situr v i ð hægri
hönd Guös Fööur almáttug s."

93. Hvað gjörði Jesús á fertugasta degi eftir upp-
risu sína?

Á fertugasta degi eftir upprisu sína fór Jesús af

sjálfs dáðum upp til himna með sál og likama.

Jesús steig upp til hímna af Olíufjallinu, en þar höfðu
þjáningar hans einnig byrjað. Himnaför Jesú er

haldin hátíðleg 40 dögum eftir páska.
1

94. Hvað merkja orðin : „Situr við hægri hönd Guðs
Föður almáttugs"?

OrÖin : ,,Situr við hægri hönd Guös Föður almátt-

ugs", merkja það, að Jesús tekur einnig sem mað-
ur þátt i veldi og dýrÖ Fööurins.

Þess vegna lýkur kirkjan vanalega bænum sínum með
þessum orðum : „Fyrir Drottin vorn, Jesúm Krist, Son
þinn, sem lifir og ríkir með þjer í einingu Heilags Anda,

Guð frá eilífð til eilífðar. Amen."

95. Starfar Jesús einnig í vora þágu í himnaríki?

í himnaríki biður Jesús Föðurinn fyrir oss, og

undirbýr oss þar bústaö.

Guðspjallamaðurinn hl. Jóhannes skrifar á þessa leið

:

„Vjer höfum árnaðarmann hjá Föðurnum, sem er Jesús

Kristur." (Jóh. I. 2. 1.). Og Frelsari vor segir sjálfur: „Jeg

fer burt, til þess að undirbúa yður stað." (Jóh. 14. 2.).
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LÍFSREGLA. Lyftu oft augum og hjarta til him-
ins, þ a r uppi er þitt rjetta föðurland. Fagn-
aðu í von um þá miklu sælu, er þú átt að njóta þar hjá
Frelsara þínum og lát þjer ekkert erfiði í augum vaxa til

þess, að ná þangað. Hl. Páll postuli segir : „Leitið þess, sem
er á hæðum, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs."
(Kol. 3. 1. 2.).

Sjöunda trúaratriði.

„Mun þaðan k o m a að dæma 1 i f a n d i

o g d a u ð a."

96. Er Jesús einungis Endurlausnari vor?

Jesús er ekki einungis Endurlausnari vor ; hann á

einnig að verða dómari vor.

„Faðirinn dæmir engan, heldur hefur hann falið Syninum

á hendur allan dóm." (Jóh. 5. 22.).

Að því er snertir einstaklingsdóminn og allsherjardóm-

inn vísast til spurninganna 133 og 146—148-

Attunda trúaratriði.

,J e g t r ú i á h e i 1 a g a n A n d a."

-97. Hver veitir oss náðargjafir endurlausnarinnar

?

Náðargjafir endurlausnarinnar veitir oss H e i 1 a g-

ur Andi sá, sem Kristur hjet kirkju sinni.

Við hina síðustu kvóldmáltíð sagði Jesús við postulana

:

„Jeg mun biðja Föðurinn og hann mun gefa yður annan

huggara, anda sannleikans, til þess að hann sje hjá y'Öur

eilíflega." (Jóh. 14. 16.). Um þá, sem skírðir eru, segir

hl. Páll postuli: „Þjer eruð þvegnir, þjer eruð helgaðir, þjer

eruð rjettlættir fyrir nafn Drottins Jcsú Krists og fyrir

Anda Guðs vors." (Kor. I. 6, 11.).
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Heilagur Andi er þriðja persóna guðdómsins, sann-

ur Guð, ásamt Föður og Syni.

,Jeg trúi á Heilagan Anda, Drottin og lífgara, sem út-

gengur frá Föðurnum og Syninum, og er tilbeðinn og
dýrkaður ásamt Föðurnum og Syninum og hefur talað

fyrir munn spámannanna." (Kirkjuþing í Miklagarði 381).

99. Hvenær kom Heilagur Andi yfir kirkjuna?

Heilagur Andi kom yíir kirkjuna á hvítasunnu, þá
er hann kom yfir postulana og hina trúuðu í líki

logandi eldstungna.

Að vísu hefur Heilagur Andi að frásögn gamla testa-

mentisins veitt mönnum ýmsar náðargjafir, en á hvíta-

sunnunni kom hann til kirkjunnar með alla náð sína, til

þess að vera með henni eilíílega. (Sjá sp. 115).

100. Hverjar náðargjafir veitir Heilagur Andi hin-

um trúuðu?

1. Heilagur Andi tekur sjer bústað í hjörtum trú-

aðra, til þess að helga þá og rjettlæta;

2. hann upplýsir, styrkir og hughreystir þá.

Þess vegna er Heilagur Andi einnig nefndur h e 1 g a r-

i n n og h u g g a r i n n. Tesaias spámaður telur upp hin-

-ar sjö sjerstöku gjafir Heilags Anda, sem sje:

Yísdóm, skilning, ráðspeki, krafta, þekkingu, guðrækni og
Guðs ótta. (Jes. 11. 2.).

101. Hve lengi dvelur Heilagur Andi í sál mannsins?

Heilagur Andi dvelur í sál mannsins meðan mað-
urinn hefur enga dauðasynd á samviskunni.

Hl. Páll postuli skrifar : „V itið þjer eigi, að þjer
eruð musteri Guðs og að Guðs Andi býr í

yður? Ef nokkur spillir musteri Guðs, mun
Guð eyða honum. því að musteri Guðs er
heilagt, og það eruð þ j e r." (Kor. I. 3. 16. ij-)-

LÍFSREGLA. Forðastu syndina svo að Heilagur

Andi dvelji með náð sinni í þjer og hlýddu grandgæfilega
áminningu postulans : ,,Hryggið ekki hinn Heilaga Anda
Guðs." (Ef. 4. 30.). Ákallaðu hann ætíð við sjerhvert mikil-

vægt áform. Kirkjan sjálf fer þannig að.
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Níunda trúaratriði.

„H eilaga kaþólska kirkju, samfjelag"
h e!i 1 a g r a."

1. Stofnun kirkjunnar og stjórn.

102. Hvað er kirkjan?

Kirkjan er sýnilegt fjelag allra rjett-trúaðra krist-

inna manna, undir stjórn eins manns, páfans.

Kristur kallar kirkjuna ríki sitt. í ríki er stjórnandi,

yfirmenn og undirgefnir
;
þannig er það einnig í heilagri

kaþólskri kirkju; kirkjan er þó ekki veraldlegt ríki, held-

ur a n d 1 e g t, vegna þess að hlutverk hennar er að ann-

ast vora andlegu velferð, sáluhjálp vora. Þetta hefur

Tesús sjálfur sagt : „Mitt ríki er ekki af þessum heimi."

"(Jóh. 18. 36.).

Víða líkir Kristur kirkju sinni við hjörð; hinir trú-

uðu eru h j ö r ð i n, prestarnir h i r ð a r n i r, biskuparnir

yfirhirðar og páfinn æ ð s t i h i r ð i r.

103. Hver hefur stofnað kirkjuna?

Kristur sjálfur hefur stofnað kirkjuna.

104. Hvernig hefur Kristur stofnað kirkjuna?

Kristur sendi postula sína til þess að breiða kenn-

ingu sina út um allan heim, til að skíra þá, er tóku

trú og vísa þeim leiS til sáluhjálpar. Hl. Pjetur

postuli átti að vera yfirmaður kirkjunnar.

Stuttu fyrir himnaför sína sagði Jesús við postulana

:

..A 1 1 vald er mjer gefið á himni og jörðu.
Farið því og kennið öllum þjóðum og skír-

ið þær í nafni Föðurins og Sonarins og
hins heilaga Anda og kennið þeim að halda
alt það, sem jeg hef boðið yður." (Matth. 28.

19. 20.).

*105. Hvernig hagaði Kristur orðum sínum, þegar

hann kvaddi hl. Pjetur postula fyrir yfirmann

kirkju sinnar?
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Kristur kvaddi hl. Pjetur postula fyrir yfirmann
kirkju sinnar, með þessum orðum

:

1. „Þú ert Pjetur (klettur), og á þessum kletti

mun jeg byggja kirkju mína og hlið helvítis

skulu eigi sigra hana."

2. „Jeg mun fá þjer lykla himnaríkis og alt það,

sem þú bindur á jörðu, skal á himnum bundið

vera, og alt það, sem þú leysir á jörðu, skal

á himnum leyst vera." (Matth. 16. 18. 19.).

3. ,,Gæt þú lamba minna ...., gæt þú sauða

minna. Það er, gæt og stjórna allri hjörð

minni." (Jóh. 21. 15.— 17.).

Þegar eftir himnaför Jesú h ó f hl. Pjetur starf sitt, sem
yfirmaður kirkjunnar, t. d. þegar postulinn hl. Matthías
var valinn (Ps. 1. 15.), á hvítasunnu (Ps. 2. 14.) og á

kirkjuþinginu í Jerúsalem (Ps. 15. 7.). Hann hefur ætíð

verið viðurkendur j'firmaður kirkjunnar. Á kirkju-

þinginu í Efesus (árið 431) var það álitinn sjálfsagður

hlutur, er engum dytti í hug að efast um, og allir höfðu
viðurkent á öllum öldum, að hl. Pjetur væri yfirmaður
postulanna og hyrningarsteinn hinnar kaþólsku kirkju.

*106. Er Kristur þá ekki sjálfur yfirmaður kirkjunnar?

Kristur er hinn ó s ý n i 1 e g i yfirmaður kirkjunn-

ar. en hl. Pjetur var hinn sýnilegi staS-
göngumaður hans eða umboðsmaður.

Með því að kirkjan er sýnilegt r í k i, verður hún
einnig að hafa s ý n i 1 e g a n y f i r m a n n, og svo hafa

öll önnur ríki í heimi, enda þótt Guð sje hinn ósýnilegi

Drottinn og konungur alls heimsins.

107. Handa hverjum hefur Kristur stofnað kirkju

sina
j

KristUr hefur stofnað kirkju sina handa öllum þjóð-

um og öllum tímum.

,,Alt vald er mjer gefið á himni og jörðu, farið því og
kennið öllum þjóðum," sagði Frelsari vor, og hann bætti

við : „Og sjá, jeg er með yður alla daga, alt til

enda veraldarinna r." (Matth., 28. 19. 20.)

.

Af þessu leiðir einnig, að hl. Pjetur og hinir postularnir

áttu að fá eftirmann.
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108. Hver er eftirmaður hl. Pjeturs postula?

Eftirmaður hl. Pjeturs postula er biskup Róma-
"borgar, sem venjulega er nefndur p á f i n n eða

h i n n h e i 1 a g i f a 8 i r.

Hl. Pjetur dó árið 67 og var þá biskup Rómaborgar,
þess vegna eru biskupar Rómaborgar rjettmætir eftirmenn

hans. Þeir sK^ra allri kirkjunni frá Rómaborg og er hún
þess vegna cinnig nefnd hin rómversk-kaþólska.

109. Hverjir eru eftirmenn hinna postulanna?

Eftirmenn hinna postulanna eru b i s k u p a r n i r.

Hl. Páll postuli gjörði Tímóteus að biskupi í Efesus,

Títus að biskupi á Krítey. (Tím. I. 1. 3.; Tít. 1. 5-)-

Eins og hl. Pjetur var yfirmaður hinna postulanna, er

páfinn yfirmaður biskupanna. Hver þeirra gætir nokkurs

hluta kirkjunnar, slíkur hluti er nefndur biskupsdæmi eða

postullegt vikaríat. Stundum kallar páfinn alla biskupana

saman, til þess að ræða málefni kirkjunnar og ákveða um
þau í sameiningu (Alment kirkjuþing eða koncil). Á
þennan hátt taka biskuparnir þátt í kirkjustjórninni. Guð
hefur sjálfur ákveðið það þannig. Því sagði hl. Páll postuli

við forstöðumenn kirkjunnar í Efesus : „Hafið gát á sjálf-

um yður og allri hjörðinni, þar sem Heilagur Andi setti

yður" biskupa, til þess að stjórna kirkju Guðs." (Ps. 20. 28.).

110. Hverjir eru aðstoðarmenn biskupanna?

Prestarnir eru aðstoðarmenn biskupanna.

Prestarnir verða að vera vígðir og settir af biskupun-

um, annars eru þeir ekki lögmætir sáluhirðar. (Sjá sp. 397)-

*111. Hver er meðlimur kaþólskrar kirkju?

Meölimur kaþólskrar kirkju er sjerhver skíröur

maður, sem hvorki hefur skilist viö hana af frjáls-

um vilja nje veri'ö útilokaöur frá henni.

Menn er teljast til eftirfarandi flokka, eru því ekki

•meðlimir kaþólskrar kirkju:

1. Óskírðir mcnn.

2. v i 1 1 u t r úar menn,

3. fráskildir menn (S k i s m a-menn).

4. b a n n f æ r ð i r menn, það cru þeir, scm eru rekn-

ir úr samfjelagi kirkjunnar.
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Syndarar þeir, sem lifa innan kirkjunnar, eru að vísr

meðiimir hennar, en þeir eru eins og visnaðir limir á líkams.

LÍFSREGLA. Ver þú ætíð reiðubúinn að híýðnas-
hinum heilaga föður, páfanum, og sömuleiðis biskupununv
og prestunum og sýn þeim ávalt alla þá virðingu, sem þeim
ber, af því að um þá hefur Kristur sagt : ,,Eins og Faðirinrt

heíur sent mig, eins sendi jeg yður." (Jóh. 20. 21.). „Sá-.

sem hlýðír á yður, hlýðir á mig og sá, sem fyrirlítur yður,

fyrirlítur mig." (Lúk. 10. ió.).

2. Ætlunarverk kirkjunnar.

112. Hvaða ætlunarverk hefur Kristur sett kirkju

sinni?

Kristur hefur sett kirkju sinni það ætlunarverk,

að gjöra alla menn sáluhólpna.

Það er því einnig vilji hans, að allir menn skuli verða
meðlimir kirkju hans. (Sjá sp, 107).

113. Hvernig á kirkjan að fara að því, að gjöra menn
sáluhólpna ?

Kirkjan á

1. af3 kenna mönnum hina sönnu trú og heilög

boðorð Guðs

;

2. að bera fram hina heilögu messufórn og fara

með heilög sakramenti

;

3. að leiða og stjórna hinum trúuðu.

Þetta á kirkjan að gjöra með aðstoð forstö'ðu-
manna sinna: páfans og biskupanna og aðstoðarmanna
þeirra, prestanna. Til þeirra beinir Kristur orðum sín-

um, er hann segir

:

1. „Farið og kennið öllum þjóðum og skírið þær
í nafni Föðurins og Sonarins og Heilags Anda og kenn-
ið þeim að halda alt það, sem jeg hef boðið yð-

ur." (Matth. 28. 19. 20.).

2. „Gjórið þetta í mina minningu," þ. e. að bera fram
heilaga messufórn. (Lúk. 22, 19.). „Meðtakið Heilagan Anda.
Hverjum, sem þjer fyrirgefið syndirnar, þeim

eru þær fyrirgefnar, og hverjum, sem þjer haldið þeim
aftur, þeim eru þær afturhaldnar." (Jóh. 20, 22. 23.).

3- „Hvað þjer bindið á jörðu, skal einnig vera bundið
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á himni og hvað þjer leysið á jórðu, skal vera leyst á
himni." (Matth. 18, 18.).

114. Hvert er hið þrefalda vald, er Kristur hefir

gefið kirkju sinni?

Hið þrefalda vald, er Kristur hefur gefið kirkju

sinni er : kensluvaldið, prestvaldið og hirðisvaldið.

Með því að kirkjan hefur þetta þrefalda vald og hiÖ

mikla h 1 u t v e r k, að leysa af hendi, að leiða menn til

eilífrar sælu, þá eru henni einnig fengin í hendur þau
m e ð u 1, er þurfa til þes<? að geta framkvæmt starfið.

Með kensluvaldinu er kirkjan gjörð fær um að vísa oss

þann veg, er vjer eigum að fara, með prestvaldinu er

henni heimilað að miðla oss náðargjöfum þeim, sem eru

ómissandi til þess að geta komist þennan veg, og með
því að rækja hirðisstarf sitt, verndar kirkjan oss frá því, að
yfirgefa í ljettúð þennan veg.

115. Kvað hefur Kristur gjört til þess, að kirkjan

skyldi ávalt rækja kensluvald sitt, prestvald og
hirðisvald á rjettan hátt?

Til þess að kirkjan skyldi ávalt rækja kensluvald

sitt, prestvald og hirðisvald á rjettan hátt, hefur

Kristur lofað og sent kirkju sinni Heilagan Anda.

Heilagur Andi gætir þess, að kirkjan ávalt

i. boði hina sönnu kenningu. (Jóh. 14, 26.).

2. fari rjett með sakramentin. (Jóh. 20, 22. 23.).

3. gefi gagnlegar reglur og fyrirmæli. (Ps. 15, 28.).

116. Getur kirkjunni nokkru sinni skjátlast, þegar hún

skýrir trúar- eða siðalærdóminn?

Nei, kirkjunni getur aldrei skjátlast þeg-

ar hún skýrir trúar- eða siðalærdóminn, vegna sjer-

stakrar verndar Heilags Anda.

*117. Með hverjum orðum hjet Kristur kirkjunni náð-

argjöfinni um óskeikulleika?

Kristur hjet kirkjunni náðargjöfinni um óskeikul-

leika með orðunum : „Og jeg mun biðja Föðurinn

og hann mun gefa yður annan huggara, anda sann-

leikans, svo hann sje hjá yður eiliflega ,
en
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þegar hann, andi sannleikans kemur, mun hann
leiða yður í allan sannleikann." (Jóh. 14. 16. 17. og
16. 13.).

Þess vegna segir hl. Páll postuli að kirkjan sje: „Stólpi
og grundvöllur sannleikans." (Tim. I. 3. 15.).

118. Hvað ber oss þá að gjóra, þegar ágreiningur
verður um eitthvert atriði trúarlærdómsins eða
siðalærclómsins ?

Þegar ágreiningur verður um eitthvert atriði trúar-

lærclómsins eða siðalærdómsins, ber oss að hlýða

hinum óskeikula úrskurði kirkjunnar.

*119. Hver dæmir þessa óskeikulu dóma fyrir hönd
kirkjunnar ?

Hina óskeikulu dóma dæmir annaðhvort páfinn í

samráði við biskupana eða páfinn einn.

Á kirkjuþinginu í Nicæa (árið 325) dæmdi páfinn þannig
í samráði við biskupana í deilu þeirri, er var um
guðdóm Krists. Trúargreinina um hinn hreina getnað Maríu
ákvað Pius páfi IX. einn (árið 1854).

Enda þótt einhver kenning sje eigi hátíðlega ákveðin að
vera trúarsetning (Dogma), ber oss þó að telja sem svo

sje, ef hún er kend og talin um alla kirkjuna opinberaður
sannleikur. (Himnaför Maríu).

*120. Hvenær er páfinn óskeikull?

Páfinn er óskeikull, þegar hann gefur úrskurð um
eitthvert atriði trúarlærdómsins eða siðalærdóms-

ins, og býður allri kirkjunni að lúta úrskurði sínum.

Vatíkanska kirkjuþingið (árið 1870) ákvað, að þessi sann-

indi skyldu vera trúarsetning. Til þess benda einnig greini-

lega orð Krists, er hann sagði við hl. Pjetur: ,Jeg hef

beðið fyrir þjer til þess, að trú þín bregðist ekki, styrk

þú bræður þína." (Lúk. 22. 32.).

LÍFSREGLA. Kirkjan á að leiða alla menn til sálu-

hjálpar: ef þú vilt verða sáluhólpinn, verður þú að láta

kirkjuna leiða þig, þú verður að trúa kenningum henn-

ar, hlýða boðum hennar og færa þjer í nyt náðarmeðu'

hennar. Heiðraðu kirkjuna eins og hún væri móðir þín.
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Því að sá, sem ekki á kirkjuna að móður, getur ekki átt

Guð að Föður. (Cyprian helgi, dáinn árið 258).

3. Einkenni kirkjunnar.

121. Hefur Kristur stofnað eina kirkju eða fleiri?

Kristur hefur aðeins stofnaö e i n a kirkju, eins

og hann hefur aðeins kent e i n a trú og sett

e i n n yfirmann.

Kristur sagði: „Á þessum kletti mun jeg byggja kirkj u

mína" (ekki: kirkjur). (Matth. 16. 18.). Engu að síður

voru til þegar frá dögum postulanna önnur trúarfjelög, er

voru stofnuð af villukennurum og áttu sammerkt í því, atS

þau þóttust öll vera hin sanna kirkja Krists.

*122. Hvernig hefur Kristur borið umhyggju fyrir því,

að auðvelt sje að þekkja kirkju hans?

Kristur hefur stofnao s ý n i 1 e g a kirkju og gef-

ið henni ákveðin e i n k e n n i.

Kristur vildi að allir menn kæmu í kirkju sína og heyrðu

boðskap hennar. Þess vegna varð hann að sjá um, að

auðvelt væri að þekkja hana.

*123. Hver eru einkenni hinnar sönnu kirkju Krists?

Hin sanna kirkja Krists er : 1. ein, 2. heilög, 3. ka-

þólsk, 4. postulleg.

Samkvæmt vilja Krists á kirkjan að vera

:

1. ein: „Heilagi Faðir varðveit þá í þínu nafm, er pa

hefur gefið mjer til þess að þeir sjeu eitt eins og viö.

(Jóh. 7. 11.). „Kappkostið að varðveita einingu and-

ans í bandi friðarins. Einn líkami og einn andi" ....

(Ef. 4. 3.). „Því að ekkert ríki, sem er sjalfu sjer

sundurþykt, getur staðist." (Lúk. 11. 17.).

2 heilög, því að hún á að leiða menn til helgunar

:

3 kaþólsk, þ. e. a 1 m e n n, því að Kristur hefur
^

stofnað kirkju sína fyrir allar þjóðir og alla tima

(heimskirkja, ekki ríkiskirkja eða þjoö-

4. po
r

stun'eg, þ. e. hún verður að hafa rjettmaeta eft-

irmenn postulanna sem stjórncndur, þvi að Kristur
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setti postulana til þess að vera fyrstu stjórnendur
kirkjunnar.

Því segir þegar í trúarjátningu hins annars almenna
kirkjuþings (árið 381) : „Jeg trúi á e i n a, heilaga, ka~
þ ó 1 s k a, og p o s t u 1 1 e g a kirkju."

*124. Hvaða kirkja hefur þessi 4 einkenni?

Þessi 4 einkenni hefur aðeins k a þ ó 1 s k a kirkjan.

Því verður eigi mótmælt, að kaþólska kirkjan er

:

1. e i n, með því að hún alstaðar og á öllum tímum hef-
ur haft og mun hafa sömu trú, sömu fórn, sömu
sakramenti og sama yfirmann

;

2. h e i 1 ö g, með því að kenning hennar er heilög, og
þareð hún á öll helgunarmeðul ; innan kaþólsku kirkj-

nnnar hafa ætíð verið miklir heilagir menn, og hefur
Guð staðfest heilagleik þeirra með mörgum jarteikn-

um

;

3 k a þ ó 1 s k, eða a 1 m e n n, með því að hún hefur
staðið frá Krists dögum og útbreitt kenningu sína

um öll lönd.

4. postulleg, með því að yfirmenn hennar og bisk-

uparnir eru rjettmætir eftirkomendur postulanna.

Trúarfjelög utan kaþólsku kirkjunnar eiga ekkert af

þessum 4 einkennum hinnar sönnu kirkju Krists. Enn-
fremur er það öllum kunnugt, að þau hafa fyrst orðið tit

löngu eftir Krists daga, á þann hátt, að þau hafa skilist

frá hinni kaþólsku kirkju.

125. Hvaða kirkja er þá hin sanna kirkja Krists?

Hin sanna kirkja Krists er k a þ ó 1 s k a k i r k j-

a n ein.

126. Hvers vegna er kaþólska kirkjan einnig nefnd hin

eina sáluhjálplega kirkj a

?

Kaþólska kirkjan er einnig nefnd hin e i n a s á 1 u-

h j á 1 p 1 e g a k i r k j a, sökum þess, aö hún e i n
heíur hlotið það hlutverk af Kristi, að leiða menn-
ina til eilifrar sælu, ásamt þeim meðulum, er til

þess þarf.

Sjá sp. 114. — Gamalt máltæki hljóðar svo : „Utan kirkj-

nnnar er ekkert hjálpræði." — Þetta ber að skilja þannig

:

Hver sá, sem s j á 1 f u r er orsök í því, að hann er utan
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kirkjunnar, getur eigi orðið sáluhólpinn. En hver sá, sem e k k i

e r s j á 1 f u r orsök í því, að hann lifir utan kirkjunnar, en
leitar sannleikans eftir bestu getu og reynir að lifa sam-
kvæmt boðum Guðs, er í sjálfu sjer meðlimur kirkj

-

unnar og getur þessvegna einnig orðið sáluhólpinn, þó að
hann sje ekki kaþólskur. Samt sem áður er það erfiðara

fyrir hann, vegna þess að hann skortir hin öflugu náðar-
meðul kirkjunnar, t. d. heilagt altarissakramenti, heilaga

messufórn, skriftir, og síðustu smurning.

LÍFSREGLA. Þakkaðu Guði af öllu hjarta þínu

fyrir þá náð, að vera meðlimur kaþólskrar kirkju. Kirkjan
er eins og önnur Nóa-örk, sem frelsar frá glötun. Kirkjan

sjálf getur aldrei kollvarpast hve mjög sem að henni blæs,

því að Kristur hefur sagt : „Hlið helvítis skulu eigi sigra

hana." (Matth. 16. i8.).

Sbr. sálminn : „Við skírnarheitið held jegtraust." Sýn þakk-

látssemi þína með því að biðja fyrir hinum vantrúuðu og
villutrúarmönnum, og leggja með fúsu geði þinn skerf til

trúboðsins meðal þeirra. (Æskufjelag Jesú, Ansgarius-

Bonifacius-fjelagið).

4. Samfjelag heilagra.

127. Eru einungis hinir rjett trúuðu hjer á jörðunni

sameinaðir í einni kirkju?

Hinir trúuðu á jörðinni, sálirnar í hreinsunareldin-

um og hinir sælu i himnariki eru sameinafrar á

andlegan hátt. Þeir mynda allir til samans einn

líkama og er Kristur höfuðið. (Róm. 12. 4. 5.).

Þessi sameining heitir samfjelag h e i 1 a g r a, með því

að allir sem til hennar teljast, eru kallaðir til þess að vera

heilagir og hafa verið helgaðir í skírninni ; ennfremur af

því að margir þeirra njóta þegar dýrðarljóma heilagleikans

á himnum.
Þetta er hin stríðandi, líðandi og sigri hrósandi kirkja.

128. Með hverju sýnum vjer samband vort við h e i-

laga í himnaríki?

Vjer áköllum þá heilaga i himnaríki og

veitum þeim lotningu, en þeir veita oss lið meö

máttugum fyrirbænum hjá Guði.

Kirkjan les nálega hvern dag messu í minningu einhvers

dýrlings 1. nóvember er allra heilagra messa.
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129. Mcð hverju sýnum vjer samband vort við sál-
irnar í hreinsunareldinum?

Vjer sýnum samband vort við s á 1 i r n a r í

h r e i n s u n a r e 1 d i n u m með liðsemd vorri í

bænum, góðverkum og- aflátum, en einkum með
heilagri messufórn. Sálirnar í hreinsunareldinum

votta oss aftur þakklæti sitt með því að biðja fyr-

ir oss.

Dagurinn eftir allra heilagra messu er sjerstaklega til-

einkaður sálunum í hreinsunareldinum. (Allra sálna
m e s s a )

.

130. A hverju sjest samband trúaðra manna
hjer á jörðunni?

Trúaðir menn hjer á jörðunni eiga —
einkum ef þeir eru i náðarástandinu — hlutdeild í

messufórnum kirkjunnar, bænum og öðrum góð-

verkum hennar.

L í F S R E G L A. Bið þú hvern dag fyrir meðbræðr-
um þinum, bæði íyrir þeim. sem enn þá lifa hjer á jörð-

unni og fyrir þeim, er kveljast í hreinsunareldinum ; bið

þú kvöld og morgna hina heilögu í himnaríki að þeir veiti

þjer liðsinni sitt.

Tíunda trúaratriði.

,,F y r i r g e f n i n g syndann a."

131. Hvað skiljum vjer við orðin „fyrirgefning synd-

anna'*?

\'ið orðin: ,,fyrirgefning syndanna" skiljum vjer,

að vjer getum í hinni kaþólsku kirkju fengið fyr-

irgefning synda vorra og uppgjöf allrar refsingar.

S y n d i r n a r eru oss einkum fyrirgefnar í s k í r n-

inni og skrift a-sakramentinu, hin stundlega refsing er

oss einkum upp gef in við a f 1 á t.

5
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LÍFSREGLA. Þakkaðu Guði af öllu hjarta þínu
fyrir það, að þú í kaþólskri kirkju getur fengið fyrirgefn-
ing synda þinna, og uppgjöf refsinga, er þú hefur unniö
til, en gleymdu því ekki, að til þess þarf einlæga iðrun og
fastan ásetning, að bæta líferni sitt.

Ellefta og tólfta trúaratriði.

„U pprisu holdsins o g eilíft 1 íf ." Amen.

1. Dauðinn og einstaklingsdómurinn.

132. Hvað ber við, þegar maðurinn deyr?

Þegar maðurinn deyr, yfirgefur sálin líkamann, er

hverfur aftur til jarðarinnar.

„Minstu þess maður, að þú ert mold og að moldu skalt

þú aftur verða." (Orð prestsins, er hann úthlutar hinni

vígðu ösku á öskudaginn).

Jeg á að deyja, en jeg veit ekki h v e n æ r, ekki heldur

veit jeg hvar eða með hverjum a t v i k u m. En eitt

veit jeg þó, og það er, að ef jeg dey með dauðasynd á

samviskunni, þá er jeg glataður eilíflega.

133. Hvert fer sálin eftir dauðann?

Þegar eftir dauðann fer sálin fyrir dómstól Gu'ðs

og þar á hún að gjöra grein fyrir öllum hugsun-

um, oröum og gjörðum, og allri vanrækslu á góð-

um skylduverkum.

Dómur sá, er á sjer stað þegar eftir dauðann, er nefndur

sjerstakur dómur. „Mönnum er fyrirsett eitt sinn

að deyja, en eftir það er dómurinn." (Hebr. 9. 27.). Sjá enn-

fremur Sír. II, 28.).

134. Hvert fer sálin eftir sjerstaka dóminn?

Rftir sjerstaka dóminn fer sálin annaðhvort í

h i m n a r í k i, h e 1 v í t i eða h r e i n s u n a r-

e 1 d i n n.
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2. Hreinsunareldurinn.

135. Hvaða sálir fara í hreinsunareldinn?

í hreinsunarcldinn fara sálir rjettlátra manna, sem
ekki eru með öllu lausir við smásyndir eða synda-

hegningu.

*136. Af hverju vitum vjer, að hreinsunareldurinn er

til?

Yjer vitum að til er hreinsunareldur

:

1. a f h e i 1 a g r i ritningu, þar segir svo :

,,Það er góð og gagnleg hugsun að biðja fyr-

ir framliðnum, svo að þeir hreinsist af synd-

um sínum." (Makk. II. 12. 46. — Matth. 12.

32; 5. 25. 26.).

2. a f k e n n i n g u k i r k j u n n a r, með því

að hún hefur ætíð beðið fyrir sálum framliö-

inna.

Um hvern þann, sem lítið er áfátt við sjerstaka dóminn,
er komist svo að orði : „Hann mun ná f relsi, en sem í gegn
um eld," þ. e. eftir miklar þjáningar; „þ v í ekkert ó-

hreint getur komist í himnaríki". (Kor. I, 3.

15. — Opb. 21. 27.).

Eftir allsherjardóminn verður enginn hreinsunareldur

framar, þá verður að eins himnaríki og helvíti.

3. Himnaríki.

137. Hverjir komast þegar í himnaríki?

Þeir einir komast þegar í h i m n a r i k i, sem við

dauða sinn eru lausir viö allar syndir og synda-

gjöld.

138. Hverrar sælu njóta hinir útvöldu í himnaríki?

Hinir útvöldu í himnaríki njóta meiri sælu en hægt
er aö lýsa.

5*
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1. Þeir líta Guð augliti til auglitis og eru í hinu

nánasta kærleiks-sambandi við hann.

2. Þeir eru lausir við alt óþægilegt, lifa í sam-
fjelagi engla Guðs og hafa alt, er þeir geta

óskað sjer.

i. ,,Nú sjáum vjer svo sem í spegli í ráðgátu, en þá
augliti til auglitis." (Kor. I. 13. 12.). „Ekkert auga
hefur s j e ð, ekkert eyra heyrt, og í einskis
huga komið, það, sem Guð hefur fyrirbúið
þ e i m, sem elska h a n n." (Kor. I. 2. 9.).

2. „Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra, og clauð-

inn mun eigi framar til vera, og hvorki harmur, nje vein,

nje sársauki." (Opb. 21. 4.). „Þeir endurnærast af nægtum
húss þíns, og þú gefur þeim að drekka af lækjum unað-

semda þinna." (Sálm. 35. 9.).

139. Njóta allir útvaldir í himnaríki jafnrar sælu?

Nei, í himnaríki verður hver og einn því sælli, sem

hann hefur gjört meira gott hjer á jörðunni.

„Sjerhver á að fá laun eftir því, sem hann vinnur til."

(Kor. I. 3. 8.). „Sá, sem sáir ríkulega, mun og uppskera

ríkulega." (Kor. II. 9. 6.).

4. Helvíti.

140. Hverjir lenda í helvíti?

Allir þeir lenda í helviti, sem deyja í dauðasynd.

141. Hvað verða hinir fyrirdæmdu að þola í helvíti?

Hinir fyrirdæmdu i helviti verða að þola meira en

svo, að því verði með orðum lýst

:

1. Þeir fá aldrei að sjá Guð og eru eiliflega út-

skúfaðir frá honum

;

2. hin illa samviska þeirra kvelur þá ávalt, þeir

brenna í eldi og hafa samneyti við djöflana.

1. „Þeir munu reknir út í ysta myrkur, þar mun vera

5>rátur og gnístran tanna." (Matth. 8. 12.).
J

2. „Betra er þjer höltum inn að ganga til eilífs lífs, en
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að þú hafir báða fætur heila, og þjer verði kastað í

óslökkvanda eld helvítis, þar sem ormur þeirra
deyr aldrei og eldur aldrei slökknar." (Mark. 9. 44. 45).
..Skelfilegt er að falla í hendur lifanda
Guðs." (Hebr. 10. 31. — Sjá Op. J. 19. 20.; 20. 9. 14.;
21. 28.).

* 142. Hvernig vitum vjer að hegning fyrirdæmdra er

eilíf?

Að hegning fyrirdæmdra sje e i 1 í f , vitum vjer :

1. af ótvíræðum orðum Krists : ,,Farið frá mjer
bölvaðir í þann e i 1 í f a eld" (Matth. 25. 41).

2. af ákveðinni og almennri kenningu kirkj-

unnar.

„Þeir, sem vel hafa breytt, munu ganga inn í e i 1 í f a
lífið, en þeir, sem illa hafa breytt, í e i 1 í f a eldinn," segir

í trúarjátningu Athanasiusar.
Þeirri villukenningu, að refsingin í helvíti væri e i g i

eilíf, hefur kirkjan skýlaust hafnað á fimta almenna kirkju-

þinginu. (Árið 553).

S k jni s e m i n sjálf krefst þess, að refsingin í helvíti

sje eilíf, af því að

:

1. Dauðasyndin er í vissum skilningi óendanlega
mikið afbrot gegn Guði. Þess vegna verðskuldar hún
e i 1 í f a hegningu

;

2. hinir fyrirdæmdu lifa í eilífri þverúð í synd-
inni, en á meðan syndin heldur áfram, hlýtur refsing-

in einnig að halda áfram

;

3. helvíti, er einhverju sinni tæki enda, væri einungis

hreinsunareldur. En það er eigi nægilegt að ógna með
refsingu í hreinsunareldinum til þess að fæla menn
frá hinu illa. Þess vegna v a r ð hinn alvitri og al-

góði Guð að leggja eilífa hegningu við dauðasyndinni

;

4. vjer getum eigi vænst þess, að Guð lengi endalaust

reynslutíma vorn. Það augnablik h 1 ý t u r að koma,
er Guð staðfestir um eilífð það, er maðurinn hefur

kosið sjer af frjálsum vilja og þá er náðartíminn

útrunninn, svo að afturhvarf getur ekki átt sjer stað

framar.

143. Þjást allir hinir fordæmdu jafnmikið?

Nei, hinir fordæmdu þjást því meir, því meir sem

þeir hafa syndgað eða níðst á náð Guðs.
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5. Upprisa holdsins.

144. Hvað lengi Hggur líkaminn í jörðunni?

Líkaminn ligg'ur í jörðunni þar til á efsta degi, þá
mun Guð uppvekja hann aftur og sameina að nýju
sál og likama um alla eilífð.

,,Sá tími mun koma, að allir þeir, sem í gröfunum eru
munu heyra raust Guðssonar, og þeir munu ganga út, þeir

sem gott hafa gjört til upprisu lífsins, en þeir, sem ilt

hafa aðhafst, til upprisu dómsins." (Jóh. 5. 28. 29.).

Eins og líkaminn hjer í lífi tekur þátt í góðri og vondri

breytni mannsins, mun hann taka þátt í launum og hegn-
ingu fyrir breytni hans í öðru lífi.

*145. Hvernig verða líkamir hinna upprisnu?

Líkamir v o n d r a manna verða ljótir. en likamir

g ó ð r a manna verða dýrlegir gjörðir og líkir

dýrðarlikama Krists.

, Því er það, að kirkjan sýnir líkömum dauðra manna lotn-

ingu, bæði með greftrunar-viðhöfn sinni, og með því, að

jarðsetja þá í vígðri mold. Líkama þeim, er geymt hefur

rjettláta sál, má Hkja við fræ, sem sáð er í akur Drott-

ins, til þess að vaxa síðar til nýs lífs.

Menn, sem ekki trúa á upprisu holdsins, sýna stundum
vantrú sína með því, að velja heldur líkbrenslu en

greftrun. Það er aðallega af þessari ástæðu, að kirkjan er

mótfallin og bannar líkbrenslu.

6. Allsherjardómurinn.

146. Hvað mun gjörast á efsta degi?

Á efsta degi, þegar allir menn rísa upp, kemur

Jesús aftur frá himni með mikilli dýrð og veldi,

til þess að dæma alla menn i einu (Dómsdagur).

„Sól mun sortna og tungl missa birtu sinnar, en stjörnur

munu hrapa af himni, og kraftar himnanna hrærast. Þá
mun teikn Mannssonarins birtast á himni, og allar þjóðir

jarðarinnar kveina, og þær munu sjá hann komanda í skýj-

um hirains með miklu veldi og dýrð." (Matth. 24. 29. 30.).
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í sjöunda trúaratriðinu segjum vjer: „Og mun þaðaii

koma að dæma lifandi og dauða." Hjer er átt við s í ð-

asta, mikla dóminn, allsherjardóminn eða

h e i m s d ó m i n n.

147. Hvað mun gjörast þegar allsherjardómurinn

verður háður?

Fyrst verða góðir menn og vondir skildir sundur.

Góðum mönnum verður skipað á hægri hönd dóm-
aranum, en vondum á vinstri hönd honum. Þvínæst

verður gjört uppskátt alt það, er hver og einn hefur

gjört, einnig leyndustu hugsanir hans. Að lokum
mun dómurinn verða birtur.

Hl. Jóhannes guðspjallamaður skrifar í sinni dularfullu

opinberunarbók : „Jeg sá þá dauðu, stóra og smáa, standa

frammi fyrir hásætinu, og bókunum var lokið upp ....

og voru hinir dauðu dæmdir eftir verkum þeirra, sem skrif-

uð voru í bókunum." (Opb. 20, 12.).

Hl. Páll postuli segir : „Drottinn mun í ljós leiða það,

sem í myrkrunum er hulið og gjöra uppskáar hugsanir
bjartnanna." (Kor. I, 4. 5.).

148. Hvernig mun dómurinn hljóða?

Til hinna góðu mun heimsdómarinn segja

:

,,Komið þjer, blessaðir Föður míns, og eignist það
ríki, sem yður var fyrirbúið frá upphafi verald-

ar." En við hina vondu mun hann segja: ,,Fariö

frá mjer, bölvaðir, í þann eilifa eld, sem búinn er

djöflinum og árum hans." (Matth. 25. 34. 41.).

,,Þá munu hinir óguðlegu andvarpa í sálarangist og segja

:

Þessir eru mennirnir, sem vjer hæddum og höfðum að
athlægi. Vjer heimskingjarnir hjeldum, að líferni þeirra

væri vitleysa og æfilok þeirra smánarleg. Nú er hlutskifti

þeirra meðal Guðs barna, og þeir eiga arf með heilögum
."

(Spekb. 5, 3. 6.).

Tilgangurinn með allsherjardóminum er

:

1. að Jesús verði dýrlegur gjör í augsýn alls heimsins.

2. að guðhræddir menn fái verðskuldaða sæmd, en óguð-
legir menn þá smán, er þeir hafa til unnið.

Eftir dóminn verður vondum mönnum steypt niður til

h e 1 v í t i s, en góðir menn fara til h i m n a r í k i s.
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Dauðinn, dómurinn, himnaríki og helvíti eru nefnd hin

fjögur endaloka-atriði manna.

149. Hvers vegna bætum vjer við orðinu „Amen", er

vjer höfum lesið trúarjátninguna?

Vjer bætum viö oröinu „Amen" til þess aö sýna

það, að alt það, er hin tólf trúaratriði hafa að

geyma, sje sannindi, og aö vjer trúum þeim fast-

lega.

Amen þýðir : Vissulega. í lok frásagnar eða yfirlýsing-

ar þýðir það því : Vissulega, þannig er það ; í lok bænar

:

já, verði það þannig.

LÍFSREGLA. „Hvað sem þú gjörir, þá
huffsaðu um síðustu víðburði, og munt þú
þá aldrei syndga að e i 1 í f u." (Sír. 7- 40.)- Hugsa

þú oft um dauðann, þá mun þjer síður verða að festa

hug þinn um of við fánýt gæði þessa heims. Hugsa þú

með alvöru til þess, að "þú átt einhverju sinni að mæta

fyrir dómstóli Guðs, þá munt þú síður verða hirðu-

laus um ho'<5 hans. Gjör þjer glöggva grein fyrir hinum

eilífu kvölum í h e 1 v í t i, það mun skelfa þig fra að

clrýeja nokkra dauðasynd. Lyft þú oft hug þínum og

hjarta til h i m n a, það mun verða þjer til huggunar í

ö!!um þrautum og raunum og veita þjer þrek til þess aó

gefast eigi upp á veginum til himna.



Annar Aðalhluti.

Um boðorðin.
150. Er einhlítt að trúa, til þess að verða

sáluhólpinn ?

Til þess að verða sáluhólpinn er e k k i e i n-

hlitt að trúa, heldur verður einnig að lifa

samkvæmt trúnni, þ. e. að halda boðorðin.

Frelsarinn sagði við unga manninn ríka : ,,Ef þú vilt

ganga inn til lífsins, þá haltu boðorðin." (Matth. 19, 17.).

Og hl. Jakob postuli skrifar : „Eins og líkaminn er dauð-
ur án andans, er og trúin dauð án verkanna." (Jak. 2, 26.).

Æðsta boðorðið.

151. Hvernig hljóðar æðsta boðorðið?

Æðsta boðorðið hljóðar þannig : ,,Þú skalt e 1 s k a

Drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri

sálu þinni, öllu hugskoti þinu og öllum kröftum
þínum." Þetta er hið æðsta og fyrsta boðorð, en

þessu likt er hitt : „Þú skalt elska náunga
þ i n n, eins og sjálfan þig." (Matth. 22. 2>7- 4° 5

Lúk. 10. 2J.).

Æðsta boðorðið skyldar oss þannig til að e 1 s k a G u ð

meira en alt annað, og til að elska náungann
eins og sjálfa oss.

1. Kærleikurmn á Guði.

152. Hvenær elskum vjer Guð meira en alt annað?

Vjer elskum Guð meira en alt annað, þegar vjer
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viljum heldur fara alls góðs á mis, en að skiljast

við Guð með því aÖ drýgja einhverja dauðasynd.

Hl. Páll postuli bar slíkan kærleik til Guðs, er hann

gat sagt : „Hvorki líf eða dauði megnar að svifta oss kær-

leik Guðs." (Róm. 8, 39). Sömu ást á Guði höfðu hinir

heilögu píslarvottar.

*153. Á kærleikur vor á Guði að vernda oss einungis

frá því að drýgja dauðasyndir?

Nei, kærleikur vor á Guði á einnig að fá oss til

þess að forðast hversdags-syndirnar eftir

megni, og til þess, að halda boðorð Guðs a ð f u 1 1 u

O o- Ö 1 1 U.

Tesús segir alment : „S á, sem hefur mín boðorð
og heldur þau, hann er sá, sem elskar mi g.''

(Jóh. 14, 21.). Því betur sem vjer höldum boðorðin, því

meiri kærleik sýnum vjer.

154. Hvers vegna eigum vjer að elska Guð fremur

öllu öðru

:

Yjer eigum að elska Guð fremur öllu ööru:

1. Vegna þess, að hann er alástríkur Faöir vor,

og mesti velgjörari,

2. vegna þess, að hann er algóður og alfullkom-

inn.

1 Guð getur sagt við hvern mann : „M e ð æ v a r-

andi elsku hef jeg elskað þ i g, fyrir þvt

hef jeg laðað þig að mjer af einskærn
miskunn sem i." (Jer. 31, 3.).

2. Af því að Guð einn er algóður, sagði Jesús við ríka

ungmennið: „Einn er sá, sem góður er, sem sje Guð.

(Matth. 19, !/•)• (Sjá sp. 20).

I í F S R E G L A. Enginn getur elskað Guð svo, sem

hann á skilið. Revndu því ávalt að vaxa í kærleika á hon-

um með því að hugsa oft um hann og; ákalla hann, gjora

alt'og þola alt fyrir hans sakir, og óttast ekkert 1 heim-

inum^sem það, atS styggja hann.
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2. Sjálfselska og elska á náunga vorum.

155. Hvenær elskum vjer sjálfa oss á rjettan hátt?

Vjer elskum sjálfa oss á rjettan hátt, þegar vjer

fyrst og fremst hugsum um sáluhjálp vora.

„Því að hvað mun það stoða manninn, þótt hann vinni

allan heiminn, ef hann liði tjón á sál sinni." (Matth. io.

26.).

Yjer megum og eigum að annast líkama vorn og
t í m a n 1 e g a r þ a r f i r, t. d. heilsu, eignir, álit og mann-
orð, en bó með slíkri varfærni, að umhyggjan fyrir sál

vorri sitji ætíð í fyrirrúmi.

156. Hvað segir heilög ritning um kærleik til ná-

unga vors?

Uin kærleik til náunga vors segir heilög ritn-

ing: ,.Alt, hvað þjer viljið að mennirnir gjöri yð-

ur. það skuluð þjer og þeim gjöra; og alt, hvað
þjer ekki viljið að mennirnir gjöri yður, það skul-

uð þjcr ekki heldur þeim gjöra." (Matth. 7. 12.

:

Tob. 4. 16.).

157. Hver er náungi vor?

S i e r h v e r m a ð u r, vinur jafnt og óvinur, er

náungi vor.

Það kennir Frelsarinn oss í dæmisögunni um miskunn-
sama Samverjann.

158. Hvers vegna eigum vjer að elska alla menn?

Vjer eigum að elska a 1 1 a menn :

J. Af því að allir menn eru Guðs börn,

2. af því að sjerhver þeirra er endurleystur með
blcði Jesú Krists,

3. af því að vjer eigum allir að vera eilíflega

saman sem vinir í himnaríki.

Jesús hefur sjálfur gefið oss hið fegursta dæmi um kær-
leik til náungans, og auk þess hefur hann sagt : „Þetta er

mitt boðorð, að þjer elskið hver annan, eins og jeg hef

:að yður." (Jóh. 15, 12.).
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Þótt vjer eigum að elska alla menn, þurfum vjer þó>
eigi að elska alla jafn mikið. Þá, sem eru oss nákomnir,
t. d. foreldra vora, systkini, vini og aðra þá, er sjerstak-
lega verðskulda það, megum vjer og eigum að elska meira
en aðra.

159. Hvað segir Frelsari vor um kærleik til óvina
vorra ?

Um kærleik til óvina vorra segir Frelsari vor

:

„Elskið óvini yðar, gjörið þeim gott, sem hata yð-

ur, og biðjið fyrir þeim, sem rógbera yður og of-

sækja, svo að þjer sjeuð börn Föður yðar á himn-
um, sem lætur sól sína renna upp yfir vonda og
góða, og rigna yfir rjettláta og rangláta." (Matth.

5- 44- 450-

Jesús hefur sjálfur gefið oss hið fullkomnasta dæmi um
kærleik til óvina, þegar hann bað fyrir þeim, er krossfestu

hann : „Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir

gjöra." (Lúk. 23. 34.). Hl. Stefán frumvottur líkti eftir

Frelsara vorum í þessu.

160. Hvað segir Jesús um þá, sem ekki vilja fyrir-

gefa mótgjörðir?

Jesús segir: „Ef þjer fyrirgefið ekki, mun Faðir

yðar himneskur ekki heldur fyrirgefa yður syndir

yðar." (Mark. 11. 26.).

Ef vjer erum ekki fúsir á að fyrirgefa þeim, er gjöra

oss eitthvað á móti, þá getum vjer eigi af heilum hug beðið

Guð : „Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vjer og fyrir-

gefum vorum skuldunautum." Hafi maður í hyggju að

hefna sín, og launa ilt með illu, kallar sá, er þessa bæn

les, reiði Guðs yfir höfuð sitt.

Ef vjer sjálfir höfum misboðið öðrum, þá er það

skylda v o r, að fara og sættast við þá (Lúk. 17, 3. 4-)-

*161. Hvaða mannkærleiksverk eigum vjer að vinna,

bágstöddum til hjálpar?

Bágstöddum eigum vjer að hjálpa með lík-

amlegum og andlegum m i s k u n n a r v e r k u m.

Frelsari vor hvetur oss til þess með orðunum :
„Sælir

eru miskunnsamir, því þeir munu miskunn hljóta." (Matth.
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5, /.)• Hl. Jakob postuli skrifar : „Ómiskunnsamur dómur
mun ganga yfir þann, sem ekki auðsýnir miskunn." (Jak.

2, i3-)-

Þessi eru hin sjö líkamlegu miskunnarverk

:

i. að metta hungraða,
2. að gefa þyrstum að drekka,

3. að klæða klæðlausa,

4. að hýsa ókunnuga,

5. að hughreysta fanga,

6. að vitja sjúkra,

7. að greftra dauða.
,

Af mörgum, er verið hafa fyrirmynd annara í að gjöra
líkamleg miskunnarverk, má nefna Tobías, Vincens hinn

helga frá Paul (19. júlí), Elisabetu hina helgu frá Thyr-
ingen (19. nóvember)

;
ýms klausturfjelög gjöra ávalt þessi

miskunnarverk, t. d. Hinir miskunnsömu bræður og hinar

miskunnsömu systur.

Þessi eru hin sjö andlegu rhiskunnarverk.

1. að áminna syndara,

2. að kenna fáfróðum.

3. að leggja ráðviltum hollræði,

4. að hughreysta hrygga,

5. að þola rangindi með þolinmæði,

6. að fyrirgefa þeim fúslega, er styggja oss,

7. að biðja Guð fyrir lifandi og dauðum.

Af mörgum, er verið hafa fyrirm}rnd annara að gjöra

andleg miskunnarverk, má nefna Jóhannes skírara, Ansgar
hinn helga (3. febrúar), Frans hinn helga frá Sales (29.

ian.), Theresu hina helgu (15. okt.). Slík miskunnarverk
vinna einnig ýms klaustrafjelög, er starfa að sálnahirð-

ingu, kenslu og uppeldi.

LÍFSREGLA. Vertu mildur og blíður við alla, og
eigi harðbrjósta við bágstadda. Minstu orða Krists : „Sann-
arlega segi jeg yður, að hvað sem þjer gjörið við einn af

þessum minstu bræðrum mínum, það hafið þjer gjört mjer."

(Matth. 25, 40).
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Tíu boðorð Guðs.
162. Hvar er æðsta boðorð Guðs nákvæmar sundur-

liðað?

Æðsta boðorö Guðs er nákvæmar sundurliðað í tíu

boðorðum Guðs. Sjá bls. VII.

A Sínaífjallinu gaf Guð ísraelsmönnum boðorð þessi

skrifuð á steinspjöld, en auk þess hefur hann skrifað þau
í hjarta hvers einstaks manns. Þau gilda því jafnt fyrir

alla menn. Hl. Páll postuli kemst svo að orði : „Heiðingj-

arnir sýna, að verk lögmálsins er ritað í hjörtum þeirra,

með því að samviska þeirra ber vitni." (Róm. 2, 15.). Og
Kristur sjálfur segir : „Ætlið eigi, að jeg sje kominn til

þess að aftaka lögmálið og spámennina, til þess er jeg eigi

kominn, heldur til þess að fullkomna það." (Matth. 5, 17.).

Þrjú fyrstu boðorðin eru um skyldur vorar við Guð,.

hin sjö um skyldur vorar við náungann og sjálfa oss.

Fyrsta boðorð Guðs.

.J e g e r D r o 1 1 i n n Guö þ i n n, þ ú s k a 1

1

ekki hafa aöra guöi en mig; þú skalt
ekki gjöra þjer líkneski til að

t i 1 b i ð j a þ a ð.
u

163. Hvað býður Guð oss í fyrsta boðorðinu?

í fyrsta boðorðinu býður Guð oss, að vegsama

h a n n e i n a n sem Drottin vorn og Guð.

Með þessu er þá ekki bönnuð helgramanna dýrkun, held-

ur leiðir hún miklu fremur af þessu boðorði, því þegar

vjcr viljum vegsama Guð svo sem vera ber, verðum vjer

einnig að vegsama þá, er hann hefur helgað.

1. Guðsdýrkunin.

164. Hvernig eigum vjer að dýrka Guð?

Vjer eigum að dýrka Guð meö því

:

I. að trúa á hann, treysta honum og elska hann

öllu öðru fremur,
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2. að tilbiðja hann, þakka honum og sýna und~
irgefni undir hans heilaga vilja.

165. Hvernig er hægt í fáum orðum að vekja t r ú a r-

dyggðina?

Guö minn góður. Jeg trúi staðfastlega öllu því, er

þú lætur heilaga kaþólska kirkju bjóða oss að trúa

af því að þú, eilífur, óbrigðull sannleikur hefur birt

oss það sjálfur.

H v e r j u eigum vjer þá að trúa ? — Hvernig eig-

um vjer að trúa því ? — Hvers vegna eigum vjer að
trúa því staðfastlega?

166. Er nóg að trúa í hjarta sínu?

Nei, vjer eigum einnig að v i ð u r k e n na trú

vora í orðum og verkum.

Að viðurkenna trú sína er það, að s ýn a hrein -

skilnislega að maður trúi, t. d. að mæla trúarjátninguna
fram opinberlega, að signa sig með auðmýkt, að vera við

guðsþjónustu, eða í stuttu máli með því, að lifa að öllu

leyti eftir trú sinni.

Vjer sjáum af orðum Krists, að það er heilög skylda

að viðurkenna trú sína : ,,H ver sem við mig kann-
ast fyrir mönnum, við þann mun jeg einn-
ig kannast fyrir Föður mínum á himnum.
En hver sem afneitar mjer fyrir mönnum,
h o num mun jeg og afneita fyrir Föður mín-
um á h i m n u m." (Matth. io, 32. 33.).

*167. Hver syndgar gegn trúardyggðinni ?

Gegn trúardyggðinni syndgar,

1. sá, sem er hirðulaus, að því er trúna snertir,

2. sá, sem er sjálfur orsök i því, að trúarefi

vaknar hjá honum (eða efast þannig af sjálfs-

dáðum),

3. sá, sem afneitar eða kastar trú sinni.

t. Enda þótt vjer á engan hátt megum vera hirðulausir

um hina einu, sönnu, kaþólsku trú, megum vjer þó eigí

Iítilsvirða þá, er aðra trú hafa, heldur aumkva þá inni-

lega og biðja Guð um afturhvarf þeirra, og ef ástæður
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leyfa, að benda þeim á villu þeirra með sönnu ástríki og
hógværÖ, en umfram alt eigum vjer að reyna að bæta þá
með góðu eftirdæmi.

2. Sjálfur er maður orsök í trúarefa sínum, ef

hann les bækur eða blöð óvinveitt trúnni eða með því að

leggja lag sitt við vantrúaða eða vonda menn. Maður verð-

ur orsök í trúarefa a n n a r a manna, ef hann lítilsvirðir

trúna í eyrum þeirra, eða fær þeim guðlausar bækur til

lesturs.

168. Hvernig er hægt í fáum orðum að vekja von-
ardyggðina?

Guð minn góður ! Sakir verðleik Jesú Krists vona

jeg að fá hjá þjer fyrirgefningu synda minna, náð

þína og eilíft líf, eins og þú hefur heitið þvi, al-

máttugur, liknsamur og trúfastur Guð.

169.- Hvers eigum vjer þá að vona af Guði?

Vjer eigum öllu öðru fremur að vona að öðlast

fyrirgefningu synda vorra, náð Guðs og eilífa sálu-

hjálp.

Einnig megum vjer vona, að Guð gefi oss stundleg gæði,

að svo miklu leyti sem þau auka andlega velferð vora, eða

hindra hana að minsta kosti ekki.

170. Hvernig eigum vjer að vona þetta?

Vjer eigum að vona þetta í fylsta t r a u s t i.

171. Hvers vegna getum vjer vonað þetta í fylsta

trausti ?

Vjer getum vonao" þetta í fylsta trausti

:

i. Vegna þess, að almáttugur, líknsamur og trú-

fastur Guð, hefur heitið oss þvi,

2. vegna þess, að Jesús Kristur hefur áunniC

oss það.

Örugg von ræningjans, sem i ð r a ð i s t, lauk upp

fyrir honum hliðum Íiimnaríkis á dauðastundinni.

*172. Hver syndgar gegn vonardyggðinni?

Gegn vonardyggðinni syndgar,
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i. sá, er vonar fáfengilega, þ. e. sá, sem
treystir því, að fyrst Guð sje náðarrikur og
miskunnsamur þá sje hættulaust að óhlýðnast

heilögum boðum hans,

2. sá, sem vonar án fylsta trausts,
3. sá, sem hefur m i s t a 1 1 a von.

Dæmi ofdirfskunnar, samtímismenn Nóa

;

hvarflandi von: Móses og Aron; örvænting:
Kain og Júdas.

173. Hvernig fær maður í fáum orðum vakið kær-
1 e i k s d y g g ð i n a ?

Guð minn góður ! Jeg elska þig af öllu hjarta minu
og um alla hluti fram, af því að þú ert ástríkur

Faðir minn og hið mesta og kærleiksrikasta hnoss.

Sakir þin elska jeg einnig náunga minn, bæði vin

og óvin, eins og sjálfan mig.

H v e r n i g eigum vjer þá að elska Guð ? H v e r s

vegna eigum vjer að elska Guð um alla hluti fram?

*174. Hvernig syndgum vjer gegn kærleikanum til

Guðs?

Yjer syndgum gegn kærleikanum til Guðs með
s j e r h v e r r i s y n d, en mest þó með hatri og
þrjósku gegn Guði.

175. Hvað er það, að tilbiðja Guð ?

Að t i 1 b i ð j a Guð er það, að viðurkenna h a n 11

sem vorn æðsta Drottin.

Með því að Guð einn er vor æðsti Drottinn, eigum vjer

ekki að tilbiðja nema hann e i n a n. Að tilbiðja aðra
veru, væri h j á g u ð a d ý r k u n.

176. í hverjum ytri athöfnum vottum vjer Guði
tilbeiðslu vora?

Vjer vottum Guði tilbeiðslu vora í y t r i athöfn-

um með þvi að taka þátt í sameiginlegum guðs-
6
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þjónustum, með því að krjúpa niður, mæla bæn-
ir af munni fram, o. s. frv.

Þegar Jesús kom í musterið á tólfta ári, gaf hann oss

dæmi um hina ytri lotningu og tilbeiðslu, er oss ber að
sýna Guði.

177. Hvenær veitum vjer eigi Guði þá tilbeiðslu, er

honum ber?

Vjer veitum e i g i Guði þá tilbeiðslu er honum
ber,

i. þegar vjer vanrækjum bænir vorar, eða sækj-

um eigi messuna

;

2. þegar vjer hegðum oss ósæmilega i bæna-

gjörð eða messu

;

3. þegar vjer gjörum oss seka um helgispell

(sacrilegium)
;

4. þegar vjer gjörum oss seka um hjátrú.

178. Hver gjörist sekur um helgispell?

Sá gjörist sekur um helgispell, sem vanhelgar

hluti eða staði, sem vigðir eru Guði, en einkum þó

sá, er óverðuglega meðtekur heilagt sakramenti.

Dæmi þess hve harðlega Guð refsar þeim. er sekur verð-

ur um helgispell, höfum vjer í því, sem henti Baltasar kon-

ung, er hann hafði saurgað kerin helgu.

179. Hvenær verðum vjer sekir um hjátrú?

Vjer verðum sekir um hjátrú, þegar vjer trúum

leyndum krafti vissra hluta, sem þeir geta þó ekki

haft frá Guði.

Til er ýmiskonar hjátrú.

1. Særingar eða h i n d u r v i t n i, einkum gegn sjúk-

dómum,
2. s p á r, t. d. spá í spil, ráða drauma,

3. töfrar, fólgnir í því, að maður reynir að fram-

kvæma með aðstoð illra anda ýmislegt, er líkst getur

dásemdarverkum.

180. Hvenær v a n r æ k j u m vjer að sýna rjetta und-

irgefni undir Guðs vilja?
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Vjer v a n r æ k j u m að sýna rjetta undirgefni

undir Guðs vilja, þegar vjer möglum gegn ráðstöf-

unum Guðs er fram viÖ oss koma, t. d. fátækt, van-

heilsu. óhagstæðri veðráttu og þvi um liku.

LÍFSREGLA. Minstu oft í huganum trúar, von-
ar og kærleiks og vanræktu aldrei morgunbæn þína. kvöld-
bæn eða borðbæn. Vertu siðprúður í kirkjunni; ef þú ert

viðstaddur messuna, þá hlýddu henni með sannri lotningu.

Geymdu aldrei að þakka Guði fyrir allar velgjörðir hans
við þig. því að vanþakklæti er illur ágalli, er sviftir þig

rjetti til nýrra velgjörða frá Guði. „Von hins vanþakkláta
bráðnar sem vetrarís." (Sp. 16, 29.). Loks ber þjer að taka

fúslega öllu því, er Guð lætur þjer að höndum bera, einnig

sorgum og þrautum ; hann sendir þjer það alt, svo að
það verði þjer til blessunar. (Sbr. sp. 42 og 43).

2. Dýrkun heilagra manna,

181. Hvað kennir kaþólska kirkjan um dýrkun helgra

manna ?

Kaþólska kirkjan kennir, að það sje g o 1 1 og

g a g n 1 e g t, að sýna helgum mönnum lotningu.

*182. Hvernig dýrkum vjer helga menn?

Vjer dýrkum helga menn,
1. með því að ákalla þá og halda hátíðlega daga

í minningu þeirra,

2. með þvi að heiðra myndir þeirra og helgadóma,

3. með þvi að taka þá oss til fyrirmyndar.

183. Tilbiðjum vjer einnig helga menn?

Nei, vjer tilbiðjum ekki helga menn, en vjer heiðr-

um þá sem trúa þjóna Guðs og ástvini og áköllum

þá að biðja Guð fyrir oss.

184. Hvers vegna heiðrum vjer sjerílagi alsæla Maríu
"™™~

' mey ?

Vjer heiðrum sjerílagi alsæla Maríu mey,
6 :;:
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1. vegna þess, að hún er Guðsmóðir og um leið

móðir vor,

2. vegna þess, að hún er æðri í helgi og náð en

allir englar og helgir menn,

3. vegna þess, að hún má sín meira i fyrirbæn-

um hjá Guði en allir aðrir.

Hún hefir sjálf sagt : „Hjeðan í frá munu allar þjóðir
mig sæla segja, því hinn voldugi hefur gjört mikla hluti

við mig." (Lúk. 1, 48. 49.).

Kirkjan kallar Maríu mey : Hjálp hinna veiku, athvarf
syndaranna, huggun hryggra og fulltingi hinna kristnu.

*185. Hvers vegna heiðrum vjer myndir af Kristi~~~~" og dýrlingunum?

Vjer heiðrum myndir af Kristi og dýrlingunum,

1. vegna þess, að með þvi heiðrum vjer Krist

sjálfan og dýrlinga hans.

2. vegna þess, aö myndir þær, sem um er að ræða,

vekja hjá oss kærleik til þeirra, er þær tákna

og löngun til þess að likjast þeim.

Guð hefur veitt ýmsum myndum Krists og dýrlinganna

mikinn mátt, og oft bænheyrir hann þá menn á undursam-
legan hátt, er heiðra þessar myndir. Slíkar myndir eru kall-

aðar n á ð a r m y n d i r.

*186. Hvers vegna heiðrum vjer helga dóma dýr-

linganna ?

Vjer heiðrum helga dóma dýrlinganna,

1. vegna þess, að þeir eru oss dýrmæt endur-

minning um dýrlingana sjálfa,

2. vegna þess, aÖ Guö heiðrar sjálfur þessa helgu

dóma og hefur mörgum sinnum látið krafta-

verk gjörast í sambandi viö þá.

„Nokkrir menn, er voru að greftra mann, sáu ræningja

koma og köstuðu þá líkinu í gröf Eliseusar. En þegar líki'

kom við bein Eliseusar, lifnaði maðurinn við aftur og stóð

upp." (Kon. 4, 13. 21.). Og um hl. Pál postula lesum vjer

í postulasögunni 19. 12. : „Sveitadúkar og belti af líkama hans

voru borin út til sjúkra og sjúkdómarnir viku frá þeim

og illir andar fóru út af þeim."
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L í F S R E G L A. Heiðra þú og ákalla oft dýrðlingana,

einkum alsæla Maríu mey, heilagan Jósef og verndarengil

þinn. Les þú æfisögur helgra manna og fylg þú dyggilega.

dæmi þeirra.

Annað boðorð Guðs.

„Þú s k a 1 1 e i g i 1 e g g j a n a f n G u ð s þ í n s

v i o h j e g ó m a."

187. Hvers vegna eignm vjer einnig að heiðra n a f n
Guðs?

Vjer eigum einnig að heiðra n a f n Guðs, vegna
þess, að vjer vanhelgum Guð sjálfan með því að

vanhelga nafn hans.

..Xafnic Drottins sje lofað hjeðan í frá og til eilífðar."

(Sálm. 112, 2.).

188. Hver vanhelgar nafn Guðs?

Sá vanhelgar nafn Guðs,

i. sem notar það í f o r m æ 1 i n g u.

2. sem g u ð 1 a s t a r,

3. sem s v e r óleyfilega,

4. sem vinnur Guði h e i t án þess að efna það.

Það er jafnvel rangt að nefna nafn Guðs gá-
1 a u s 1 e g a. vegna þess. að : „heilagt og óttalegt er nafn
hans." (Sálm. 110, 9.).

189. Hvað er að formæla?

Ao formæla er að biðja sjálfum sjer eða öðr-

um óbæna.

Þeir. sem formæla. vanhelga oft Guðs nafn með því.

istnum manni ber að forðast þann andstyggilega vana.
.' tormæla. Sá. sem formælir, talar eins og fordæmdir í

helvíti. Það er ills viti.
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190. Hvað er að guðlasta?

Að g u ð 1 a s t a er að hugsa eða tala háðulega

um Guð, dýrlinga hans eða annað. sem heilagt er.

Gyðingarnir guðlöstuðu, er þeir töluðu til Drottins vors

á krossinum.
í gamla testamentinu var dauðahegning lögð við guð-

löstun, „Sá, er guðlastar, skal deyja; almúginn grýti hann."

(Mós. III. 24. 16.).

191. Hvað cr að sverja?

Að s v e r j a er að kalla alvitran Guð til vitnis

um að satt sje sagt, eða loforð verði haldið, sem

öðrum er gefið.

Sá, er v í s v i t a n d i sver r a n g t, verður sekur um
m e i n s æ r i.

192. Hvenær er synd að sverja?

Synd er að sverja,

1. þegar svarinn er rangur eiður eða vafasamur.

2. þegar svarið er án þess að gild ástæða sje

til þess,

3. þegar unninn er eiður aö þvi, að fremja eitt-

hvað ilt, eða að vanrækja að fremja eitthvað

gott.

Guð sjálfur sagði við Jeremías spámann : „Þú skalt sverja

í sannleika, r j ettvísi og einlægni." (Jer. 4- 2.).

Hafi maður með eiði lofað einhverju, sem gott er og

levfilegt, þá er heilög skylda að halda það. En hafi

maður svarið að gjöra eitthvað ilt, þá er syndsam-

legt að halda eið sinn. (Heródes).

*193. Hvernig eigum vjer að skilja meinsæri?

M e i n s æ r i er einn hinn stærsti glæpur. sem unt

er að drýgja, vegna þess, að með því

j. er Guð alvitur kallaður til vitnis um lýgi, eins

og til þess að spotta hann me'ð þvi,
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2. vegna þess, að þá er með hátíðleik sagt skilið

við Guð og bölvan hans kölluð yfir sig.

„Bölvunin skal koma í hús þess manns, er ranglega sver

við nafn mitt, hún skal dvelja þar og eyða bæði stokkum
og steinum." (Sak. 5, 4.).

M e i n s æ r i eyðir öllu trausti manna á meðal, og þar
að auki verður það náunganum til mikils tjóns.

194. Hvað er að vinna heit?

Að vinna h e i t er að lofa Guöi einhverju góð-

verki og skuldbinda sig hátíðlega til þess að fram-

kvæma það.

Góður á s e t n i n g u r er í raun rjettri ekki sama og
heit. Jakob vann heit á leiðinni til Mesópotamíu, og hitS

sama gjörði Anna, móðir Samúels, í Síló. ,.Er þú heitir

Guði einhverju, þá vanræktu eigi að efna það .... Betra
er, að þú heitir engu, en að þú efnir það eigi sem þú heitir."

(Prjed. 5, 3. 4.). Því skyldi enginn vinna heit fyr en eftir

nákvæma og rólega yfirvegun og helst eigi án þess, að hafa
ráðgast um það við skriftaföður sinn. Ennfremur ber

manni að snúa sjer til skriftaföður síns, ef erfitt virðist

að framkvæma heit, er maður hefur unnið.

L í F S R E G L A. Nefn þú ætíð heilagt nafn Guðs með
lotningu og forðastu alt ljettúðugt tal í sambandi við það.

,.því Drottinn mun eigi láta þeim óhegnt, sem leggur hans
nafn við hjegóma'". (Mós. II, 20. 7.).

Þriðja boðorð Guðs.

,,M i n s t u a ð h a 1 d a hvíldardaginn
h e i 1 a g a n."

195. Hvað býður Guð oss í þriðja boðorðinu?

í þriðja boðorðinu býður Guð oss, að vjer skulum
eigi vinna erfiðisvinnu á sunnudögum, en halda

daginn heilagan með því að vinna það, sem Guði
er þóknanlegt.

,.Sabbatu
merkir hvíldardag. — í gamla testament-
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inu var laugardagurinn, síðasti dagur vikunnar
hvíldardagur, í minningu þess, að Guð skapaði heiminn á

sex dögum, en hvíldist hinn sjöunda. En frá dögum nýja
íestamentisins höldum vjer helgan s u n n u d a g i n n,

fyrsta dag vikunnar, vegna þess að Kristur reis upp frá

ciauðum á sunnudegi. og ljet Heilagan Anda koma yfir

postulana á sunnudegi.

196. Hvað er e r f i ð i s v i n n a ?

Erfiðisvinna er þessháttar líkamleg vinna.

sem venjulega er unnin af vinnufólki. daglauna-

mörinum eða handiðnamönnum.

Það er að eins leyfilegt að vinna slíka vinnu á sunnu-
dögum, begar það er óumflýjanlega nauðsynlegt, eða þegar
prestur af sjerstökum ástæðum leyfir það.

*197. Syndga þeir einir, er sjálfir vinna erfiðisvinnu

á sunnudegi

?

Þeir syndga jafnmikið, sem að þarflausu láta

vinnufólk sitt vinna erfiðisvinnu á sunnudegi.

Þegar Guð hafði gefið þriðja boðorðið, bætti hann við :

.. S e x d a g a s k a 1 1 þ ú e r f i ð a o g v i n n a þ i 1

1

v e r k, e n s j ö u n d i d a g u r i n n e r h v í 1 d a r d a g u r,

h e 1 g a ð u r D r o 1 1 n i, þ á s k a 1 þ ú e k k e r t verk
v in n a o g e k k i þ j ó n n þ i n n e ð a þ j ó n u s t u-
c t ú 1 k a þ í n, svo að þjónn þinn og þjónustu-
s t ú 1 k a þ í n g e t i h v í 1 1 s i g e i n s o g þ ú." ( Mós.
V. 5; 13- 14-).

*198. Er sunnudagurinn einungis vanhelgaður með því

að vinna erfiðisvinnu?

Sunnudagurinn er einnig vanhelgaður með of mik-

illi nautn áfengra drykkja, siðlausum leikjum og
syndsamlegum skemtunum.

Kristinn maður. er vanhelgar sunnudaginn, gjörir trú

sinni hneisu og hneykslar sambræður sína. Það er því ekki

að undra, þótt Guð refsi oft slíkum manni hjer á jörð-

nnni. í gamla testamentinu var skipað. að grýta þann mann,
er færi að safna brenni á sabbatsdegi. (Mós. V. 15. 3^.).

Sama hegning var ákveðin hverjum þeim, er vanhelgaði

sa1)batið. (Mós. II. 31. 14.).
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199. Með hvaða verktim Guði þóknanlegum, eigum vjér

einkum að halda sunnudaginn helgan?

A sunnudögum eigum vjer,

i. að hlýða heilagri messu með guðrækni, og ef

vjer getum einnig kveldguðsþjónustunni og
trúfræðsluimi

;

2. að heyra guðsorð og meðtaka heilög sakra-

menti,

3. ao lesa guðræknisbækur og starfa í góðgjörða-

skyni.

Vjer erum sWIdir til, að viðlagðri ú a u ð a s y n d, ai^

hlýða heilagri m e s s u. (Annað boðorð kirkjunnar). En
vjer eigum einnig. ef oss er það mögulegt, að hlusta á prje-

dikunina, með því að annars eigum vjer það á hættu, að
kynnast eigi neegilega kenningu trúar vorrar og verða hirðu-

lausir um að lifa samkvæmt boðum hennar. Yfir höfuð
er það ekki góðs viti, að heyra eigi fúslega orð Drottins,

því Kristur segir : „Sá, sem er af Guði, heyrir
G u ð s o r ð, þ e s s v e g n a h e y r i ð þ j e r e k k i G u'ð s

<>r<\ að þjer eruð ekki af G u ð i." (Jóh. 8. 47).
LÍFSREGLA. Heiðra þú sunnudaginn og gæt þess.

að vanhelga hann ekki, svo hegning Guðs hitti þig ekki.

Minst þú þess einnig, að það er ekki að eins fyrri hluti

íunnudagsins, heldur einnig seinni hlutinn, sem er dagur
Drottins. Forðast þú að líkjast þeim, er að morgninum
þjóna Guði, en að kveldinu djöflinum. Ef þú getur komist
lijá því, skalt þú eigi taka þjer stöðu, sem er þannig löguð,

að hún hindri þig í að halda helgan sunnudaginn svo sem
vera ber.

Fjórða boðorð Guðs.

„H e i ö r a s k a 1 1 þ ú f öður þ i n 11 o g m ó 8-

u r þ i n a, s v o a ð þ j e r v e g n i v e 1 o g þ ú

v c r ð i r 1 a n g 1 í f u r á j ö r ð u."

200. Hvað býður Guð í fjórða boðorðinu?

í fjórða boðorðinu býður Guð, að börn sýni for-

eldrum sínum virðingu, kærleik og hlýðni.
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*201. Hvers vegna eiga börn að sýna foreldrum sín-

um virðingu, kærleik og hlýðni?

Börn eiga að sýna foreldrum sínum virðingu, kær-
leik og hlýðni, vegna þess

i. að foreldrar þeirra ganga þeim í stað Guðs,
2. að foreldrarnir hafa gjört þeim mest gott næst

Guði,

3. að það er skylda foreldranna að ala þau upp
í guðsótta og góðum siðum.

202. Hvenær syndga börn gegn foreldrum sínum?

Börn syndga gegn foreldrum sínum,

1. þegar þau sýna þeim virðingarleysi og þrjósku,

2. þegar þau óska þeim ills, eða hafa jafnvel

ofbeldi í frammi við þau,

3. þegar þau hlýða þeim ekki eða gjöra það að

eins með tregðu.

Aðrar syndir þessu líkar eru : Að lítilsvirða foreldra

sína, að skammast sín fyrir þau. að umbera eigí bresti

þeirra, að hjálpa þeim eigi, þegar þau þurfa þess með.
eða að láta þau verða að annast sig sjálf í ellinni.

í Móselögum segir svo : „H ver sem lýstur föð-
ur sinn eða móður sína, skal líflátinn, og
einnig hver sá, er bölvar föður sínum eða
móður sinn i." (Mós. II. 21. 15. 17.). ,,Ef maður á þrjósk-

an son eða ódælan, sem eigi vill hlusta á föður sinn og
móður og hlýðnast þeim eigi heldur. þótt þau hirti hann, þá
skulu allir menn í borginni lemja hann grjóti til bana."

(Mós. V. 21, 18. 21.).

,,Kæri sonur annast þú föður þinn í elli hans og stygg

þú hann ekki meðan hann lifir." (Sír. 3. 14). ..Heiðraðu

móður þína alla æfi hennar." (Tob. 4. 3.).

203. Hverju hefur Guð heitið góðu börnunum ?

( ) ó ð u börnunum hefur Guð heitið vernd sinni

og blessun í þessu lífi, en eilífri sáluhjálp í öðru

lifi.

„Heiora föður þinn og móður, það er hið fyrsta boðorð

með fvrirheiti, svo að þjer vegni vel og þú verðir lang-

lífur á jörðu." (Ef. 6. 2. 3.).
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Þessa blessun hlutu þeir Sein og Jafet, af því að þeir

sýndu föður sínum virðingu.

204. Hvað eiga v o n d u börnin í vændum ?

V o n d u börnin eiga í þessu lífi í vændum hegn-
ingu Guðs og fyrirlitningu manna, en eilífa glöt-

un í öðru lífi.

Heilög ritning segir : „Bölvaður er sá. semóvirð-
ir föður sinn eða móður sína og allur lýð-
urinn skal segja: Amen (þannig sje það)." (Mós.
V. 27. 16.).

Bölvun þessi hefur komið yfir Kam. Absalon, syni Heli.s

og marga aðra.

205. Hverjum öðrum en foreldrum sínum ber að sýna
virðingu og hlýðni ?

Auk foreldranna ber einnig að sýna öðrum y f-

i r m ö n n u m virðingu og hlýðni, t. d. fósturfor-

cldrum sínum. kennurum, meisturum. húsbændum.
og yfirmönnum kirkju og ríkis.

Hl. Páll postuli segir : ..Þjer þjónar, verið hlýðnir í öllu

yðar jarðnesku drottnum, ekki með augnaþjónustu, eins og
þeir. er vilja þóknast mönnum, heldur með hjartans ein-

lægni. eins og þeir, er Drottin óttast. (Kol. 3. 22.).

Yinnufólk á að vera kostgæfið og trútt húsbændum sín-

um.

*206. Hvers vegna ber oss að sýna yfirmönnum
kirkju og ríkis virðingu og hlýðni

?

Oss ber að sýna yfirmönnum kirkju og
r í k i s virðingu og hlýðni vegna þess, að þeir

skipa fyrir og starfa í u m b o o" i G u ð s, hvorir

á sínu verksviði. yfirmenn kirkjunnar í hinum and-

legu málum. en yfirmenn ríkisins í veraldlegum.

*207. Hvernig syndgum vjer gegn yfirmönnum kirkju

og ríkis?

\"jer syndgum gegn yfirmönnum kirkju og ríkis,

1. með hrokafullu álasi og útásetningi,

2. með mótþróa og uppreist.
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Heilög ritning segir : ,,Óttastu Drottin af öllu hjarta og
haf presta hans í heiðri." (Sír. 7. 31.). „S j e r h v e r

m a ð u r s j e y f i r b o ð n u m v a 1 d s t j e 1 1 u m h 1 ý ð-

i n n, þ v í e k k i e r n e i n v a 1 d s t j e 1 1 t i 1, n e m a

frá Guði, og þær, sem til eru, þær eru skip-
aðar af Guði." (Róm. 13. 1.).

Kore. Dathan og Abiron, er þrjóskuðust gegn Móse og
Aron var hegnt með því, að jörðin gleypti þá lifandi.

208. Hvenær ber að hlýðnast eigi íoreldrum sínum

eða öðrum yfirmönnum ?

Eigi ber að hlýðnast foreldrum sínum eða öðrum
yfirmönnum, er þeir bjóða oss að gjöra eitthvao

það, er Guo hefur bannaö, því : ,,framar ber að

hlýða Guði en mönnum." (Ps. 5. 29.).

Þess vegna gjörðu ungmennin þrjú í Babýlon rjett. er þau

neituðu að hlýðnast hinni óguðlegu skipun konungsins

:

sama er að segja um makkabeisku bræðurna og postulana,

er þeir stóðu fyrir ráðinu mikla.

*2Ö9. Snertir fjórða boðorðið ekki annað en skyldur

barna og undirmanna?

Fjórða boðorðið snertir einnig skyldur foreldra og

yfirmanna.

Að bví er skyldur foreldranna snertir, (sp. 406).

Það er ekki einungis skylda húsbændanna, að gjalda

vinnufólki sínu rjettmæt laun, heldur ber þeim einnig að

sýna því nærgætni, og láta sjer ant um stundlega og and-

lega velferð þess.

Yfirvöldin rækja starf sitt í umboði Guðs. og þyí

er það einníg heilög skylda þeirra að bera umhyggju fyrir

sannri velferð undirmanna sinna, samkvæmt vilja Guðs.

210. Hvaða skyldur hafa ungir menn gagnvart hin-

um eldri?

Ungir menn eiga að sýna eldri mönnum viröingu.

„Þú skalt standa upp fyrir hinum gráhærða og heiðra

gamalmennið." (Mós. III. 19, 3-'-).

Drengirnir, 42, er hætt höfðu Elías spámann. voru í hegn-

ingarskyni rifnir sundur af tveim bjarndýrum.



LÍFSREGLA. Heiðraðu foreldra þína, presta þína,

kennara og alla aðra yfirmenn þína. Hlýddu þeim fúslega

•og samstundis. Guð talar til þín fyrir munn þeirra.

Fimmta boðorð Guðs.

..Þú skalt eigi mann v e g a."

211. Hvað bannar Guð oss í fimta boðorðinu?

í fimta boðorðinu bannar Guð oss að gjöra nokk-
uð það, er spilt geti lífi náungans eða voru eig-

in lífi.

Guð. sem hefur veitt mönnum líf ið, er aleinn D r o 1 1-

i n n y f i r 1 í f i n u. Því er engum heimilt að taka líf

annars manns. nema því að eins að Guð hafi leyft það.

212. Hver er sekur um líf náunga síns?

Sá er sekur um líf náunga síns,

i. er á órjettmætan hátt drepur, særir, eða lýstur

náunga sinn,

2. er með skapraunum eða illri meðferð spillir

lífi hans eða styttir það.

Áformað víg er himinhrópleg synd, sem Guð refsar oft

íyrir þegar í þessu lífi. ,,Ef nokkur úthellir manns blóði,

skal hans blóði aftur úthelt verða, því Guð gjörði mann-
inn í sinni mynd." (Mós. I. 9, 6.). Slíka refsingu hlutu þau
Akab og J e s ab e 1.

Að svifta mann lífi, er leyf t : 1. Rjettvísinni í hegningar-
skyni fyrir stórglæpi, 2. hermönnum til varnar föðurland-

inu, 3. hverjum manni, sem er neyddur til að vcrja líf

sitt. — Að kvelja dýr að nauðsynjalausu, er einnig synd
í augum Guðs.

213. Getur maður unnið náunganum mein á öðru en

lífi og limum?

Maður getur einnig unnið náunga sínum tjón á

sálu og yfirnáttúrlegu lífi, einkum með því að

hnevksla hann.
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214. Hvenær h n e y k s 1 u m vjer ?

Vjer hneykslum, þegar vjer af ásettu ráði komum
öðrum til að syndga. eða verðum yfir höfuð orsök

í syndum annara.

Maður verður hæglega orsök í syndum ann-
a r a, t. d. með hneykslanlegu tali, með illu eftirdæmi, með
því að lána öðrum siðspillandi bækur, með því að sýna
ósæmilegar myndir, vera ögrandi í klæðaburði, eða lokka
aðra með sjer á staði þar sem siðgæði þeirra getur veric

hætta búin.

Tæli maður annan til dauðasyndar, sviftir hann sál hans
hinu eilífa lífi með því. og er þannig sjálfur sekur um
sálarmorð.

215. Hvað segir Jesús um þann, er hneykslun veldur ?

Um þann, sem hneykslun veldur segir Jesús : ,,Vei

þeim, er hneykslun veldur Ef nokkur hneyksl-

ar einn af þessum smælingjum, sem á mig trúa.

hetra væri honum, að mylnusteinn væri hengdur

um háls honum og honum væri sökt í sjávardjúp.''

(Matth. 18. y. 6.).

Gamalmennið Eleasar vildi heldur HÖa d a u ð a. en at'

lineyksla hina ungu.

*216. Hvað ber að gjöra, ef vjer höfum unnið náunga

vorum skaða, stundlegan eða andlegan?

Ef vjer höfum unnið náunga vorum stundlegan eða

andlegan skaða, ber oss að bæta skaða þann, sem

orðinn er, svo vel sem oss er frekast unt.

217. Bannar Cuð að eins i 1 1 g j ö r ð i r gegn náung-

anum ?

GuíS bannar einnig alt það, er lei 1 1 geti til ill-

í(jörða gegn náunganum, t. d. reiði, hatur og öfund.

Hl. Jóhannes guðspjallamaður skrifar : „Hver sem hatar

1>róður sinn. er manndrápari." (Jóh. I. 3. 15.). Á Esaú og

liræðrum Jósefs sjest glöggt, hve öftind og hatur geta hæg-

lega alið morðhugsun.
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218. Hver er sekur um sitt eigið líf?

Sá er sekur um sitt e i g i ð líf,

i. er sviftÍT sjálfan sig lífi, eða stofnar sjer t

lífshættu að nauðsynjalausu,

2. er spillir heilsu sinni, t. d. með óhófi í mat
og drykk, eða með ákafri reiði.

Sjálfsmorðinginn verður sekur um þrefaldan
glæp. Hann er i. sekur við G u ð, sem einn ræður lífi

manna. 2. við e i g i n s á 1 s í n a, sem hann vægðarlaus'.

steypir í helvíti, 3. við ættfólk sitt, er hann bakar
mikils harms og svívirðingar. — Hann getur eigi hlotið

kirkjulega greftrun.

Margir þeirra manna, er drýgja sjálfsmorð, eru oft eigi

algjörlega með sjálfum sjer, slíka menn verður að sjálf-

sögðu að dæma vægara.

Það er ennfremur synd, að óska sjer dauða, ef

það er sprottið af ístöðuleysi eða örvæntingu.

LÍFSREGLA. Vertu hófsamur og gæfur. Forðastu
þann, er afvegaleiðir, en einkum skaltu forðast að verða
sjálfur til þess, að vjela aðra. eða myrða sálir. Minstu
þess, að sjerhver ódauðleg sál er keypt með Jesú dýr

mæta blóði, reyndu því af öllum mætti, að gefa öðrum gott

cftirdæmi með orðum og gjörðum, og að vinna á þann
hátt að velferð sálnanna.

Sjötta og níunda boðorð Guðs.

,,Þú skalt eigi hórdóm drýgj a."

,.Þ ú skalt eigi girnast eiginkonu n á-

u n g a þ í n s."

219. Hvað bannar Guð oss í sjötta og níunda boð-
orðinu?

í sjötta og níunda boðorðinu bannar Guö,
I. allar syndir gegn skírlífi,

.2. alt, er leitt getur til slíkra synda.

S k í r lí f u r er sá, er ekki þykir nautn að neinu því.

er saurlíft er.
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Skírlífisdygðin er einnig nefnd heilagur hreinleikur. Það
er hin mesta prýði sálarinnar og gjörir menn líka englun-

um. Frelsari vor og heilög móðir hans elska hreinar sálir.

Heilög ritning segir : ,,Fögur er óflekkuð kynslóð, minning
hennar mun æ lifa og vera Guði og mönnum þóknanleg.''

(Spekb. 4, i.). „Sælir eru hjartahreinir, því þeir munu Gu'ö

sjá." (Matth. 5, 8.).

Sem dæmi um flekklausan hreinleik má nefna h e i 1 a g-

an Jósef. heilagan Aloysius og heilaga
A g n e s i.

220. Hvenær syndgum vjer gegn skírlífinu?

Vjer syndgum gegn skírlífinu, þegar vjer af frjáls-

um vilja höfum nautn af nokkru, er saurlíft er.

Syndir gegn skírlífinu eru

:

1. saurugar. sjálfráðar fýsnir eða hugsanir,

2. saurugt tal, gaspur eða vísur,

3. að hafa nautn af að hlusta á frásögn eða lestur utn

saurlífisefni,

4. lauslátt augnatillit og athafnir.

Sjeum vjer í efa um, hvort eitthvað sje ósiðlegt eða ekki,

þá ber oss að forðast bað, þangað til vjer höfum spurt

skriftaföður vorn um það.

*221. Hvað leiðir til óskírlífis?

Til óskírlífis 1 e i ð i r,

1. forvitið augnaráð,

2. slæmur fjelagsskapur og lestur siðspillandi

bóka,

3. klæðaburður er vott ber um ljettúð, ósæmi-

legir leikir og dansar,

4. drykkjuskapur og iðjuleysi.

*222. Hvers vegna ber oss sjerstaklega að foiðast ó-

skírlífi?

( )ss ber sjerstaklega að foröast óskírlífi vegna þess,

aíS sú synd er svivirðileg, og hefur hræðilegar af-

leiðingar.

Astæðan til þess. að óskírlífi er svo svívirðilegt
er sú. að maðurinn, sem skapaður er i Guðs mynd, getur

sokkið niður fyrir skynlausar skcpnur með þessari synd.
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*223. Hverjar eru afleiðingar óskírlífis?

1. Með saurlífi er maðurinn sviftur sakleysi sínu

og honum gjörspilt á líkama og sál,

2. saurlífi verðum löngum orsök til margra ann-

ara synda og lasta,

3. það getur auðveldlega steypt manninum í

stundlega eymd og svívirðingu og að lokum
i eilífa glötun.

„Vitið þjer ekki, að þjer eruð musteri Guðs, og að andi

Guðs býr í yður? Ef nokkur spillir Guðs musteri, mun
Guð hegna honum, því að Guðs musteri er heilagt og það
eruð þjer." (Kor. I. 3, 16. 17.). „Sá, er samvistum er með
saurlífum, spillist sjálfur. Hann rotnar og verður orma-
íæða." ( Sír. 19, 3.). Hlutskifti frillulífsmanna
skal vera í díki því, sem logar af eldi og
b r en ni s t e i n i." (Opb. 21, 8.). Syndaflóðið og
refsing sú, er kom yf ir Sódóma og Gomorra, sýna

oss, að slíkar hótanir rætast í raun og veru.

224. Hver meðul eigum vjer að nota, til þess að

halda oss skírlífum og hreinum?

Til þess aö halda oss skírlifum og hreinum eigum

vjer,

1. að gæta augna vorra og forðast slæman fje-

lagsskap og sömuleiðis hvert anmð tilefni ti!

syndar,

2. að biðjast verndar hinnar heilögu mevjai
kveld og morgna,

3. að meðtaka oft heilög sakramenti,

4. að flytja Guði stutta bæn á freistingastund-

um og þvínæst reyna að fást við alvarl g mál-
efni.

LÍFSREGLA. Gleymdu því ekki. að Guð sjer þig
ætíð og að þú getur dáið á hverri stundu.
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Sjöunda og tíunda boðorð Guðs.

,,Þú skalt eigi s t e 1 a." - „Þ ú skalt eigi
girnast neitt af því, sem náunga

þínum heyrir ti 1."

225. Hvað bannar Guð oss í s j ö u n d a boðorðinu ?

í sjöunda boðorðinu bannar Guð oss aö vinna ná-

unga vorum tjón á eigum hans.

Allir jarðneskir hlutir eru í raun og veru eign Guðs,
því má sá einn nota þá, sem Guð hefir gefið rjett til þess,

þ. e. sá, sem á heiðarlegan hátt hefur orðið eigandi þeirra.

En einnig honum ber að nota þá í fullu samræmi við vilja

Guðs.

226. Hvernig gjörum vjer náunga vorum rangt ti!

með eigur hans?

Vjer gjörum náunga vorum rangt til, með eigur

hans,

1. með ránum og þjófnaði,

2. með þvi að svíkja hann, eða lána honum gegn

okurrentum,

3. með því, að spilla eigum hans.

Að r æ n a, er að taka með v a 1 d i það, sem annar á.

að s t e 1 a er aftur á móti að taka 1 e y n i 1 e g a það, sem

annar á. Sá, er hilmir yfir þjófnað, er jafnsekur þeim, er

stelur og eins sá, er heldur f u n d n u m hlutum, enda þótt

hann viti eða væri innan handar að fá að vita, hver a

þá, sömuleiðis verður að jafna þeim við þjóf, sem ekki
borgar skuldir sínar, þótt hann gæti það, ef hann

hefði góðan vilja á því. Svikari er sá, sem skaðar ná-

unga sinn með svikum, t. d. fölskum peningum, röngu

máli eða vog, með því að selja ljelegar vörur eða vonda

vinnu, og einnig sá, sem lætur greiða sjer fyrir meiri vinnu

eða vörur, en hann hefur látið í tje, eða sá, sem óráðvand-

lega aflar sjer peninga frá vátryggingarfjelögum o. s. frv.

Að okra er að taka of háar rentur af lánuðum pen-

ingum, eða færa sjer neyð annara í nyt á annan hátt.

Skemdir á annara eignum heyra einnig undir

þetta ; t. d. þegar vinnufólk fer eigi svo varlega með eignir

liúsbænda sinna sem skyldi.
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227. Syndgar sá einn, er s j á 1 f u r misbýður eignar-

rjetti náunga síns?

Sá syndgar einnig,

i . sem leggur r á ð á, eða h j á 1 p a r til

þess að vinna öðrum tjón,

2. eða e k k i h il n d r a r að tjón verði, þegar

hann er sjerstaklega skyldur til þess.

228. . Hvað ber þeim manni að gj öra, er hefur eign

annars manns undir hcndum, eða hefur bakað
náunga sínum eignatjón?

Maður er skyldugur til þess að s k i 1 a eigand-

anum eign sinni og b æ t a honum skaðann eftir

því sem hægt er. Annars fæst ekki fyrirgefning

Guðs.

Vitir þú eigi fyrir víst, hverníg þú átt að fara að, þegar

þú þarft að skila einhverju, eða bæta skaða, skalt

þú spyrja skriftaföður þinn.

229. Hvernig ber oss að fara með eigur vorar?

Vjer megum eigi sóa þeim með ljettúð, vjer eig-

um heldur að halda þeim saman með sparsemi
og heiðarlegri s t a r f s e m i, og ef vjer

þurfum þess með þá að reyna eínnig að auka þær.

230. Hvað bannar Guð oss í t í u n d a boðorðinu ?

í t i u n d a boðorðinu bannar Guð oss að g i r n-

a s t að ná annara eignum á óheiðarlegan hátt.

jirndin er rót alls ills." (Tím. I, 6, io). Frásögnin
um A k a b og J ú d a s sýnir oss það.

F á t æ k 1 i n g u r i n n á að vera ánægður með það, sem
hann hefur og getur unnið sjer inn á heiðarlegan hátt.

Það er honum huggun, að hann á við lík kjör að búa og
Frelsari vor, sem einnig var fátækur og taldi þá hamingju-
sama, er elskuðu fátækt. Þegar hinn ríki er i ð i n n og
sparsamur, mun Guð einnig styrkja hann til þess,

að hafa ofanaf fyrir sjer á heiðarlegan hátt.

Það er skylda r í k i s m a n n s i n s, að styrkja fátæk-
linginn. Vinni hann ekki þetta skylduverk sitt, sem Guð

7*
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hefur skipað honum, mun hann einhverju sinni fá að heyra
hin ströngu orð af vörum hins eilífa dómara : ,Jeg var
hungraður og þú gafst mjer ekki mat, jeg var þyrstur
og þú gafst mjer ekki að drekka," o. s. frv. (Matth. 25, 42.).

Vinnuveitendum ber að borga verkamönnum sín-

um sanngjörn laun, og fara vel með þá, en verkamenn
eru skyldir til að leysa starf sitt samviskusamlega af hendi.

LÍFSREGLA. Gef hverjum sitt og tak aldrei neitt

frá öðrum, hve lítið sem það er og heldur ekki frá for-

eldrum þínum. Taktu eftir málsháttunum : „Sá, sem byrj-

ar með litlu, endar með miklu." „Illur fengur illa forgeng-

ur." „Betra er lítið með rjettu en mikið með röngu." (Orðs-
kv. 16, 8.). Varastu að vera kræsinn, skrautgjarn og sólg-

inn í peningaspil, því að þetta leiðir auðveldlega til óráð-

vendni og þjófnaðar.

Áttunda boðorð Guðs.

,,Þú skalt eigi ljúgvitni bera gegn
náunga þínu m."

231. Hvað bannar Guð oss í áttunda boðorðinu?

í áttunda boðorðinu bannar Guð oss að bera rang-

an vitnisburÖ fyrir rjettinum, og einnig allar aðr-

ar syndir gegn sannleikanum eða æ r u n á-

u ngan s.

Guð er sannleikurinn sjálfur. Sá líkist Guði, sem elskar

sannleikann, en sá líkist djöflinum, föður lyginnar, er lýg-

ur. Þess vegna nefnir heilög ritning þá berum orðum börn

djöfulsins, er ljúgvitni báru gegn Nabob (Kon. III. 21, 13O-
Hvað myndi af því leiða, ef vjer mennirnir gætum ekki

treyst hver öðrum?

232. Hvenær ljúgum vjer?

Vjer ljúgum, þegar vjer segjum ósatt með vitund

og vilja.

Greint er á milli neyðarlygi og lygi af illvilja. ennfremur
á milli þess, að ljúga í gamni og að ljúga til þess að veita



78

öðrum lið. En ekkert af þessu er leyfilegt. ,,Lygin er
manninum til svívirðinga r." ( Sír. 20, 26. )

.

Að h r æ s n a er að ljúga í athöfnum. Farísearnir
voru hræsnarar, vegna þess að þeir ljetust vera guðhræddir,
en voru það ekki.

233. Með hvaða syndum hnekkjum vjer æru náungans?

Vjer hnekkjum æru náungans,
1. þegar vjer að ástæðulausu getum ills til um

náunga vorn, (staðlaus grunur, illkvittinn

dómur),

2. þegar vjer, án þess að vera neyddir til, gjör-

um kunna dulda bresti náunga vors (ærumeio-
andi umtal),

3. þegar vjer ljúgum þeim löstum á náunga vorn,

er hann eigi hefur, eða segjum galla hans verri

en þeir eru (bakbit og álygi).

Heilög ritning segir um þetta : „D æmið ekki, svo
þjer verðið ekki d æ m d i r." (Matth. 7, 1.). „Gort
mannorð er dýrmætara en mikill auður." (Orðskv. 22, 1.).

„Hinn bakmálgi líkist slöngunni, sem stingur í laumi.'"

(Prjed. 10, 11.).

Skylt ærumeiðandi umtali er það, að bera þ v æ 1 1 i n g.

Það er innifalið í því, að vjer, í illum tilgangi, segjum ein-

hverjum frá því, er aðrir hafa þvaðrað um hann. „Sög-
vísir menn og falsmunnar eru bölvaðir, því þeir vekja úlfúð
alstaðar." (Sír. 28, 15.).

234, Hvað ber oss að gjöra, þegar vjer höfum bak-

talað náunga vorn?

Ef vjer höfum baktalað náunga vorn, annaöhvort
með því að ljúga lýtum upp á hann, eða með því.

að segja galla hans verri en þeir eru, ber oss að

afturkalla það, er sagt hefur verið og bæta honum
skaðann að fullu.

Ef vjer höfum, án þess að vera til þess neyddir, gjört
bera leynda galla náungans, þá ber oss að svo miklu leyti

sem vjer getum, að afsaka hann, eða að veita honum við-

reisn á annan leyfilegan hátt.

LÍFSREGLA. Talaðu aldrei illa um náunga þinn, og
hlýddu helst ekki á slíka orðræðu. „Byrgðu eyra þitt þyrn-
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um og hlustaðu ekki á illmælgi" (Sír. 28, 28.). „Norðan-
vindurinn rekur burt regnið, og alvarlegt andlit illmálgar
tungur" (Orðskv. 25, 23.). „Verði einhverjum ekki á í orði,

þá er hann fullkominn maður, fær um að stýra öllum
líkama sínum" (Jak. 3, 2.).

Fimm boðorð kirkjunnar.
*235. Hver hefur veitt kirkjunni heimild til þess ao'

setja boðorð?

Kristur hefur sjálfur veitt kirkjunni heimild til þess

að setja boðorð.

Kirkjunni ber í stað Krists, að leiða hina trúuðu og
stjórna þeim. (Sjá sp. 113). Þess vegna hefur kirkjan einnig

heimild til þess, að setja boðorð og gæta þess að þau sjeu

haldin, og sömuleiðis til þess, að refsa þeim, er brjóta þau.

Þetta sjest ljóslega á því, er Kristur sagði við postulana

:

„Hvað þjer bindið á jörðu, skal einnig vera bundið á himn-
ura." (Matth. 18, 18.).

Helstu refsingar kirkjunnar eru þær, að hún
setur menn út af sakramentum og synjar kirkjulegrar greftr-

unar, eða rekur menn úr kirkjunni. (Kirkjubann).

*236. Er það ströng skylda að hlýða öllum boðorðum
kirkjunnar?

Já, það er ströng skylda aö hlýða öllum boðorð-

um kirkjunnar.

Þess vegna verður hver sá sekur um dauðasynd, er með
vitund og vilja brýtur boðorð kirkjunnar í áríðandi málefni.

LÍFSREGLA. Sýndu að þú sjert gott barn heilagr-

ar móður vorrar, kirkjunnar, með því að hlýða boðorðun:

liennar, því Kristur segir : „Hver sem ekki hlýðir kirkj-

unni, hann sje í augum þínum eins og heiðingi og toll-

heimtumaður." (Matth. 18, 17.).

Fyrsta og annað boðorð

kirkjunnar.

„Þ ú s k a 1 1 h a 1 d a h e

1

g a lögskipaöa
h e 1 g i d a g a. Þ ú s k a 1 1 h 1 ý ð a h e i 1 a g r i
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m e s s u m e ð g u ð r æ k n i á ö 1 1 u m s u n n u-

dögum og hátíðisdögu m."

237. Hvernig eigum vjer að halda helgar lögskipaðar

hátíðir ?

Lögskipaðar hátíðir eigum vjer að halda helgar á

sama hátt og sunnudaginn.

(Sjá kirkjuárið, bls. XXI og þriðja boðorð Guðs, bls. 64.).

238. H v e r er skyldugur til að vera viðstaddur hei-

laga messufórn á sunnudögum og hátíðisdögum?

Sjerhver kaþólskur kristinn maður er, frá þvi að

hann er sjö ára, skyldur til þess að vera viðstadd-

ur heilaga messufórn á sunnudögum og hátíðisdög-

um, nema því að eins, að honum sje veitt undan-

þága frá þvi af mikilvægum ástæðum.

Slíkar ástæður eru t. d. veikindi, hjúkrunarstörf, of löng

leið til kirkjunnar, mikið fjárhagslegt tap.

239. Hver syndgar gegn öðru boðorði kirkjunnar?

Sá s y n d g a r gegn öðru boðorÖi kirkjunnar,

1. sem á nefndum dögum vanrækir messuna at

sjálfsdáðum,

2. sem af ásettu ráði hlýðir eigi messunni með
guðrækni.

„Drottinn er í sínu heilaga musteri. Öll jörðin veri hljóð

fyrir honum." (Hab. 2, 20.).

LÍFSREGLA. Taktu innilegan þátt í öllum hátíðum
kírkjuársins. Á þann hátt fylgist þú árlega með lífi Krists

og heilagrar móður hans, en það hlýtur að verða til mikillar

blessunar fyrir þig. Á sunnudögum og hátíðisdögum skak
'pú vera viðstaddur heilaga messufórn með sömu guðrækni
sem hefðir þú staðið undir krossi Jesú ásamt Maríu og
jóhannesi. Reyndu á þennan hátt að opna hjarta þitt fyrir

náð þeirri, er fylgir krossfestingu Jesú. En varastu að
fylgja óvinum Jesú, er smánuðu hann einmitt á meðan hann
fórnaði sjer fyrir þá.
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Þriðja boðorð kirkjunnar.

.,Þú skalt fasta langaföstu, imbru-
d a g a" o g aðrar lögföstur og varna

við kjöti á kjötföstudögum
(a b s t i n e n s d ö g u m)

.

*240. Hvers ber að gæta þá daga, sem fastað er?

Þá daga, sem fastað er, má maður einungis eta sig

mettan e i n u sinni á dag, auk þess, er leyf ilegt

að neyta dálítils aÖ morgninum og sömuleiðis að

kvöldinu.

Guðfræðingarnir nefna sem svarar 12 kvintum (60
grömm) að morgninum, og nær l/2 pundi (250 grömm) að
kvöldinu.

Þegar fastað er, mega þeir er fasta, að eins neyta kjöts

einu sinni að deginum, sem sje við aðalmáltíðina.

*241. Hvaða dagar eru lögskipaðir föstudagar?

LögskipaSir föstudagar eru,

1. f jörutíu daga fastan (langa-
fasta), þ. e. allir dagarnir frá öskudegi til

miðdegis aÖfangadags páska, aö undanskildum

sunnudögunum,
2. imbrudaga r, þ. e. miövikudagur, föstu-

dagur og laug-ardagur um árstiðaskifti.

3. aöfangadagur vissra hátíða.

242. Hver er skyldur til þess að fasta þessa daga?

Skyldur til þess aö fasta þessa daga er sjerhver

kaþólskur maður, sem náÖ hefur 2 1 árs aldri, og

til sextugs aldurs, nema því aö eins, að veitt

sje undanþága af mikilvægri ástæöu.

Undanþegnir föstu eru : 1. Veikir menn og þeir, sem em
á bata vegi eftir sjúkdóm, og ellihrumir; 2. allir þeir, setn

hafa erfiða vinnu á hendi, og þeir, sem fasta myndi hindra

í aö inna af hendi köllunarverk þeirra.
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Sá, sem er í efa um það hvort fasta beri eða ekki, á að
leita upplýsinga um það hjá skriftaföður sínum.

243. Hvers ber að gæta á kjötföstudögum?

A kjötföstudcgum má ekki neyta neins konar kjöt-

metis.

Kjötföstudagar eru einnig nefndir ..abstinensdagar". ,,Ab-

stinens" þýðir bindindi. Hjer á landi eru kjötföstudagar

bessir : Allir föstudagar á árinu, öskudagurinn, imbrudag-
arnir, aðfangadagar nokkurra stórhátíða og laugardagar á

íöstunni.

244. Hver er skyldur til kjötföstu?

Skyldur til kjötföstu er hver kaþólskur maður, sem
er fullra s j ö ára að aldri, nema því að eins aö

honum hafi verið veitt undanþága af gildum ástæð-

um.

Ástæður, sem veita undanþágu frá kjötföstu, eru t. d.

veikindi og mikil fátækt.

245. í hvaða tilgangi býður kirkjan föstur og kjöt-

föstur ?

Kirkjan býður föstur og kjötföstur:

í. Til þess, að vjer förum að dæmi Krists og dýr-

linganna,

2. til þess, að gefa oss tækifæri til þess aö bæta
fyrir syndir vorar,

3. til þess, að vjer fáum æfingu í því, að afneita

sjálfum oss.

„Hver sem vill fylgja mjer, afneiti sjálfum sjer, taki

sinn kross á sig, og fylgi mjer eftir." (Matth. 16, 24.).

,,Bæn með föstu og ölmusugjörð er betri en að leggja guli

í sjóð." (Tob. 12, 8.).

Að því er föstur og kjótföstur snertir, er fylgt

rcglum þeim, er fyrirskipaðar eru í biskupsdæmi því eða
postullegu vikariati, sem dvalið er í.

LÍFSREGLA. Lát þjer ekki í Ijettti rúmi liggja

boðið um föstur og kjötföstur. Guð er strangur í þess.i

efni. Mundu eftir bo?Si því, er hann gaf vorum fyrstu for-

eldrum, og líttu til öldungsins Eleasar og fyrirdæmis hinna

hugprúðu Makkabea bræðra.
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Fjórða og fimmta boðorð

kirkjunnar.

„Þ ú skalt skrifta syndir þínar fyrir
rjettmætum presti, aö minsta kosti
einu sinni á ári. — Þú skalt a 8 minsta
kosti einu sinni á á r i, sem sje um
páskana, meðtaka heilagt altaris-
sakramenti í sóknarkirkju þinn i."

246. Eigum vjer a'ð láta oss nægja það, að skrifta og
ganga til Guðs borðs einu sinni á ári?

Nei, kirkjan óskar þess innilega, aö vjer skriftum

oft og göngum oft til Guðs borðs.

Á fyrstu dögum kristninnar meðtóku krístnir menn hei-

lagt altarissakramenti í hvert skifti, sem þeir hlýddu hei-

lagri messu.
Hver sá, sem er í náðarástandi, og hefur í hyggju að

þóknast Guði og vinna sál sinni gagn með heilögu sakra-

menti, hefur leyfi til þess, að meðtaka d a g 1 e g a heilagt

altarissakramenti.

247. Hvar eigum vjer að meðtaka heilaga p á s k a-

kommunion?

Vjer eigum, ef því verður við komiö, að meötaka

heilaga páskakommunion i sóknarkirkju
vorri. Sje það ekki hægt, ber oss aö tilkynna sókn-

arpresti, aÖ páskaskyldan sje uppfyllt í annari

kirkju.

L í F S R E G L A. Skriftaðu og meðtaktu heilagt altaris

-

sakramenti svo oft, sem skriftafaðir þinn leyfir þjer það.

Frelsarinn hefur með hinum kvalafulla dauða sínum opn-

að þjer þessar náðaruppsprettur. Það getur ekki verið til

of mikils mælst, að þú komir oft að njóta þeirra.

Þau fimm boðorð er nú hafa veriö nefnd, eru

aðalboðor'ö kirkjunnar, en auk þeirra hefur

kirkjan sett ö n n u r boðorð, og eru menn skyld-
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ir til þess að hlýðnast þeim, að viðlagðri stórsynd.

Aí þessum boðorðum má nefna:

i . A ð gjalda tillag sitt til prests og
k i r k j u,

2. aÖ vera eigi meölimur í bönnu?-
u m f j e 1 ö g u m,

3. a ð lesa eigi siðspillandi bækur.

Að því er f y r s t a atriðið snertir, þá er það auð-

sætt, að tilvera og útbreiðsla kirkjunnar er svo al-

gjörlega undir því komin, að meðlimir hennar styrki

hana með fjárframlögum, að gjöri þeir það ekki,

væri ekki hægt að byggja neina kirkju, halda guðs-

þjónustur, nje hafa presta.

Auk þessa hefur Guð sjálfur mælt svo fyrir.

Þegar Kristur sendi postulana af stað, sendi hann

þá án allra fjármuna, en sagði við þá : ,,Verður er

verkamaÖurinn launanna" (Lúk. 10, 7.). Og hl. Páll

postuli skrifar : „Vitiö þjer ekki, að þeir, sem vinna

í helgidóminum, lifa af þvi, sem kemur úr helgi-

dóminum og þeir, sem altarinu þjóna, taka hlut

meS því? Eins hefur Drottinn tilskipað, að þeir,

sem náðarlærdómínn 1)oða, skuli lifa af náðarlær-

dóminum." (Kor. I. 9, 13. 14.).

Sá, sem ekki fullnægir þessari skyldu, þótt hann hafi

efni á því, fær ekki aflausn. Safnaðarmeðlimir eru auk þess

skyldir að styrkja s k ó 1 a n a, vegna þess, að trúin getur

ekki þrifist án kristilegra skóla.

Styrk þú eftir mætti kirkjuna, skólann og prestana með
fjárframlögum. Vertu eigi sinkur gagnvart Guði og kirkj-

unni, því að það er hin syndsamlegasta níska. Vertu ekki

í kirkjunni á annara kostnað. Gjörir þú eigi skyldu þína í

þessu, þá hindrar þú að guðsþjónustan sje haldin, að svo
miklu leyti, sem til þinna kasta kemur.

Hvað annað atriðið snertir skal þess getið,

acS eftirfarandi fjelög eru bönnuð af kirkjunni

:

1. Þau fjelög er samblástur gjöra gegn yfirstjórn

kirkju og rikis

;
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2. þau fjelög, er binda mefrlimi sína loforði um
skilyrðislausa hlýðni og þagmælsku

;

3. þau fjelög, er hafa sina eigin guðsþjónustu.

sem ekki hefur verið viðurkend af kirkjunni.

Meða! leynifjelaga þeirra, er kirkjan hefur bannaÖ, eru :

Frímúrarar, Oddfellows, og Good-Templars. Varastu því

að gjörast meðlimur í nokkru slíku fjelagi, því að þá ert

þú ekki lengur kaþólskur, og getur ekki, á meðan þú ert

meðlimur slíks fjelags fengið hin heilögu sakramenti á

dauðastund þinni, nje heldur getur þú eftir dauðan fengið

kirkjulega greftrun. í stað þessara fjelaga skalt þú heldur

ganga í eitt eða fleiri af vorum góðu kaþólsku fjelögum.

það getur orðið þjer til mikils gagns og nytsemdar.

oðorðabrot eða synd.

1. Synd í raun rjettri.

248. Hvenær drýgjum vjer synd?

Vjer drýgjum synd, þegar vjer með vitund og vilja

brjótum eitthvert af boðorðum Guðs.

Sá, er vinnur gegn kirkjunni, foreldrum sínum eða öðr-

um yfirmönnum, brýtur með því eitt af boðorðum G u ð s,

sem sje fjórða boðorðið.

249. Á hve margskonar hátt getum vjer syndgað?

Vjer getum syndgaÖ,

1. með vondum hugsunum, löngunum eöa gjörð-

um,
2. með því að vanrækja að gjöra eitthvað gott.

sem oss er skylt að gjöra.

250. Eru allar syndir jafn-stórar?

Nei, til eru stórsyndir (dauðasyndir), og

s m á s y n d i r, sem einnig eru nefndar fyrirgefan-

legar syndir eöa breyskleikasyndir (hversdags-

syndir).
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Kristur líkir sumum syndum við flísar, en öðrum við

bjálka. (Matth. 7, 3)-

251* Hvers vegna eru stórsyndirnar einnig nefndar
dau ðasyndir?

Stórsyndirnar eru einnig nefndar dauðasynd-
i r vegna þess, að þær svifta sálina yfirnáttúrlegu

lífi. Það er hinni helgandi náð.

Um þann, er lifir í dauðsyndinni eru orð ritningarinnar

:

lifir að nafninu, en ert dauður." (Opb. 3, 1.).

252. Er auðveldara að fá fyrirgefninu á s m á s y n d-

um en dauðasyndum?

Það er auðveldara að fá fyrirgefningu á s m á-

s y n d u m en dauðasyndum, af því, að smásyndir

er hægt að fá fyrirgefnar án skrifta, en þó ekki án

iðrunar.

253. Hvenær drýgjum vjer dauðasynd?

Vjer drýgjum dauðasynd, þegar vjer með vit-

und og vilja brjótum boðorð Guðs í mikilsvarðandi

málefni.

254. Hvenær drýgjum vjer s m á s y n d ?

Vjer drýgjum s m á s y n d,

1. þegar vjer brjótum boðorð Guðs í málefni, er

eigi skiftir miklu,

2. þegar vjer brjótum boðorð Guðs i mikilsverðu

málefni, en gjörum það eigi með fullri vitund

og vilja.

255. Hvers vec:na ber oss að forðast dauðasyndina
fremur öllu öðru?

Oss ber að forðast dauðasyndina fremur öllu öðru,

vegna þess, að hún er,

1. hið mesta ranglæti, er vjer getum beitt gagn-
vart Guði,

2. hin mesta ógæfa, er vjer getum ratað i.
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256. Hvers vegna er dauðasyndin hið mesta ranglæti,

er vjer getum beitt gagnvart Guði?

Dauðasyndin er hið mesta ranglæti, er vjer getum
beitt gagnvart Guði, vegna þess, að með henni,

i. sýnum vjer Guði fyrirlitningu, æðsta Drottni

vorum og ástríkum Föður,

2. særum vjer Jesúm, almildan Frelsara vorn,

3. rekum vjer Heilagan Anda, vin vorn og leið-

toga, úr hjarta voru.

Þessa þrefalda brots gegn Guði er getið í heilagri ritn-

ingu. Þar segir svo

:

1. Heyrið þjer himnar, og hlusta þú jörð, því að Drott-

inn talar : „Jeg hef fóstrað syni og hafið þá hátt, og
þeir hafa óvirt mig." (Jes. 1, 2.).

2. ,,Þeir krossfesta fyrir sitt leyti Guðs Son af nýju og

hafa hann að spotti." (Hebr. 6, 6.).

3. „Vitið þjer ekki, að þjer eruð Guðs musteri, og að

Guðs Andi býr í yður." (Kor. I. 3, 16.).

257. Hvers vegna er dauðasyndin hin mesta ógæfa, er

vjer getum ratað í?

Dauðasyndin er hin mesta ógæfa, er vjer getum

ratað í,

1. vegna þess, að hún sviftir oss hinni helgandi

náð, vináttunni við Guð, og öllum launum á

himnum fyrir góðverk vor,

2. vegna þess, að hún veldur oss samviskubits,

margvíslegra refsinga hjer í heimi, og að lok-

um eilifrar glötunar.

,,Allir þeir, er synd drýgja, eru óvinir sálar sinnar." (Tol).

12, 10.).

Vjer getum best sjeð, hve miklu böli og býsnum jafnvel

ein einasta dauðasynd getur valdið, með því aö

athuga afleiðingarnar af synd englanna og syndafalli

vorra fyrstu foreldra.

258. Hvers vegna ber oss einnig sterklega að varast

að drýgja smásyndir?

Oss ber einnig sterklega að varast að drýgja s m á-

s y n d i r,
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1. vegna þess, að vjer særum Guð með þeim, og
bökum oss refsingu hans,

2. vegna þess, að þær eru orsök þess, að vjer

verðum minni náðar aðnjótandi frá Guði,

3. vegna þess, að þær leiða oss smátt og smátt
til stærri synda.

LÍFSREGLA. ..Sonur minn. haf þú Guð alla daga
fyrir augum þjer, forðast þú, að vera nokkurn tíma sam-
þykkur í nokkurri synd." (Tob. 4, 6.). „Ef vjer syndgum
af ásettu ráði .... er óttalegur dómur í vændum." (Hebr.
10, 26. 27.).

2. Nokkrar syndir sjerstaks eðlis.

259. Hverjar eru höfuðsyndirnar sjö?

Höfuðsyndirnar sjö eru : 1. drambsemi,
2. ágirnd, 3. óskirlifi, 4. öfund, 5. óhóf í mat og
drykk, 6. reiði, 7. leti.

Þær eru nefndar höfuðsyndir. vegna þess, að hver
þcirra verður löngum orsök og undirrót annara
synda.

*260. Hvenær verðum vjer sekir um drambsemi?

Vjer verðum sekir um drambsemi, þegar vjer

höfum of mikið álit á oss sjálfum, en gefum eigi

Guði þá vegsemd er honum ber, eða fyrirlitum ná-

unga vorn.

Gagnstæð dygð er a u ð m ý k t i n. Drambsemi og auð-
mýkt lýsir Jesús í dæmisögunni um fariseann og toliheimtu-

manninn.
„Drambserni er Guði og mönnum hvimleið. Hún er rót

allra s\-nda." (Sír. 10, 7. 15.). ,,Guð stendur gegn drambsöm-
um, en auðmjúkum veitir hann náð." (Jak. 4, 6.).

*261. Hvenær verður vjer sekir um ágirnd?

\'jer verðum sekir um á g i r n d, þegar vjer höf-

um hugann fastan við fjármuni, og erum harð-

brjósta við þá, sem bágstaddir eru.
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Gagnstæð dygð er gjafmildi. — Júdas var ágjarn,

Tobias var aftur á móti gjafmildur.

„Ekkert er heimskulegra en fjegirnin, sá hefur að lok-

um sál sína á boðstólum, sem fjegjarn er." (Sír. 10, 10.).

Að því, er óskírlífi snertir, sjá 6ta og gda boðorð
Guðs.

*262. Hvenær verðum vjer sekir um öfund og
m e i n f ý s i ?

Vjer verðum sekir um ö f u n d, þegar vjer hryggj-

umst yfir því, að náunga vorum vegnar vel, og um
m e i n f ý s i þegar vjer gleðjumst yfir því, að hon-

um vegnar illa.

Gagnstæð dygð er g ó ð v i 1 d. — Kain og bræður Jósefs

voru öfundsjúkir. Abraham sýndi Lot góðvild.

„Fyrir öfund djöfuisins er dauðinn kominn í heiminn, og
þeir, sem hans eru, feta í fótspor hans." (Vísd. 2, 24. 25.).

*263. Hvenær verðum vjer sekir um óhóf í mat og

drykk?

Vjer verðum sekir um ó h ó f i mat og drykk, þeg-

ar vjer etum og drekkum með græðgi, eða neyt-

um of mikils.

Gagnstæð dygð er hófsemi. — Ríki maðurinn var

óhófsamur, en Daníel og vinir hans hófsamir.
^

„Margir hafa sig til dauða etið, en sá, sem hóflega etur

lifir því lengur." (Sír. 37, 34.).

Sá gjörir sjálfan sig verri en skynlausar skepnur, er eigi

kann sjer hóf, auk þess leiðir hann oft eymd og örbyrgð

yfir sig og fjölskyldu sína. — Verst er ofnautn áfengra

drykkja, drykkjumenn bæta sjaldan ráð sitt.

*264. Hvenær verðum vjer sekir um reiði?

Vjer verðum sekir um reiði þegar vjer erum

uppstökkir og bráöir og látum leiðast til hefnda.

Gagnstæð dygð er gæflyndi. — í reiði sinni hugðist

lísaú að drepa bróður sinn. Davíð var aftur á móti hóg-

vær, jafnvel þegar Sál sat um líf hans.

*265. Hvenær verðum vjer sekir um leti?
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Vjer verðum sekir um leti þegar vjer forðumst
áreynslu og erfiði, og vanrækjum skyldur vorai

.

Guð vill að allir menn vinni og gjöri gagn, hann krefst

þess af ö 1 1 u m, einnig þeim, sem ríkir eru. Til þess hefur
hann gefið afl og atgervi. „Ef einhver vill ekki vinna, á
hann heldur ekki mat að fá." (Þess. II. 3, 10.). ,.Far þú
til maursins, letingi, skoða háttu hans og verð hygginn."
(Orðskv. 6, 6.). „Maðurinn er fæddur til vinnunnar eins

og fuglinn til flugsins." (Job. 5, 7.).

Um hálfvelgju í starfinu fyrir Guð sinn, segir

Drottinn sjálfur: „Betra væri, að þú værir annaðhvort
kaldur eða heitur, en af því að þú ert nú hálfvolgur, hvorki
heitur nje kaldur, mun jeg skirpa þjer út af munni mín-
um." (Opb. 3, 15. 16.). Gagnstæð dygð er kostgæfni.

Lati þjónninn, sem nefndur er í guðspjallinu, gróf talentu

sína í jörðu og slæptist, en hl. Páll postuli gat aftur á móti
sagt það með fullri vissu, að sjer hefði orðið meira ágengt
en nokkrum hinna postulanna.

Sex syndirnar gegn Heilögum Anda eru

þessar

:

1. Að dirfast af ásettu ráði, að brjóta boðorð Guðs í von
um fyrirgefningu (Samtíðarmenn Nóa),

2. að efast um náð Guðs (Júdas),

3. að berjast gegn viðurkendum kristnum sannindum
(Farisearnir),

4. að öfunda aðra af náð Guðs (Kain),

5. að vera forhertur gegn gagnlegum áminningum (Heró-
des),

6. að þverskallast við áminningum, iðrunarlaust og af

ásettu ráði (Farao).

Þessar syndir eru nefndar syndir gegn Heilög-
um A n d a, vegna þess, að þeir, sem þær drýgja, þrjósk-

a c t gegn náð Heilags Anda á sjerstakan hátt, og er því

mjög torvelt fyrir þá að bæta ráð sitt.

Nokkrar mjög miklar syndir eru nefndar h i m i n h r ó p-

1 e g a r s y n d i r, vegna þess að svo þykir, sem þær í glæp-

semi rinni hrópi á hefnd Drottins, svo hræðilegar eru þær.

Til slíkra synda teljast: Áformað morð, að kúga fátæka,

ekkjur og munaðarlaus börn, að halda verðskulduðum
vinnulaunum. (Mós. I. 4, 10; II. 22, 22; Sír. 35, 17—19).

(Jak. 5, 4-).

Til eru einnig syndir, sem nefndar eru annarlegar,
þannig lagaðar, að vjer verðum samsekir um syndir ann-

ara. Þær geta verið fólgnar í því að vjer hælum öðrum
fyrir syndir þeirra, hvetjum menn til þess að syndga, eða

8
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hjálpum þeim til þess ; einnig í því, að foreldrar eða yfir-

menn átelja eigi eða refsa fyrir yfirsjónir og syndir barna
sinna eða undirmanna.
Heródias var sök í morði Jóhannesar skírara. Sál var sam-

sekur, þegar Stefán var grýttur. Heli var samsekur í synd-
um þeim, er synir hans drýgðu.

LÍFSREGLA. Reyndu umfram alt að þekkja a ð a 1-

g a 1 1 a þinn. Því, nær allir gallar þínir eiga rót sína að
rekja til hans. Ef þjer tekst að sigrast á aðalgalla þínum,

þá hefur þú rifið aðra galla þína upp með rótum. Því skalt

þú berjast við aðalgalla þinn og reyna að sigra hann.
Ákveð á hverjum morgni að vilja berjast gegn honum, og
rannsaka samvisku þína á hverju kvöldi í því tilliti. Þá
munt þú áreiðanlega að lokum vinna sigur á honum.

3. Freistingarnar og samviskan.

266. Hvaðan koma freistingarnar ?

Freistingarnar koma

:

i. Frá illum tilhneigingum vorum,

2. frá hinu illa umhverfis oss,

3. frá erfðafjanda vorum, djöflinum.

K a i n leiddist til syndar af illum tilhneigingum sínum,

guðhræddir afkomendur Sets af hinum illa

heimi umhverfis þá. Eva af djöflinum. Guð leyfir að vor

sje freistað, til þess að halda oss í auðmýkt og til þess, að

gefa oss tækifæri til að auka verðleika vora.

267. Hvenær verður freistingin að synd?

Freistingin verður að synd á því augnabliki, sem

vjer látum undan henni.

Fyrst er hugsunin um hið illa, því næst ósjáltráð og

hálfnauðug ánægja af því og loks samþykkjum
vjer það að fullu.

268. Hvað eigum vjer að gjöra til þess að geta sigrað

freistinguna?

Til þess að geta sigrað freistinguna, verðum vjer

að b i ð j a og v e i t a h e n n i mótstööu f r á

u p p h a f i.
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Hl. Jakob postuli sagði : „Standið í móti djöflinum, þá
mun hann flýja yður." (Jak. 4, 7.).

Freistingunum má líkja við neista frá helvíti, er

falla á brúðkaupsklæði sálarinnar. Vjer verðum að hrista

þá burtu þegar í stað.

Sjerstök hjálparmeðul til þess að sigra
freistingarnar eru þessi: Að forðast tækifæri ti!

syndar, að ákalla Jesúm og Maríu mey, að signa sig, að
minnast nærveru Guðs og hugsa um hin fjögur endaloka-
atriði manna (sjá sp. 184).

Guð varar vorn innra mann við syndinni með r ö d d
s a m v i s k u n n a r.

*269. Hvað segir Guð oss með rödd samvisk-
u n n a r ?

Með rödd samviskunnar segir Guð oss hvað rjett

sje og hvað rangt í hegðun vorri.

Áður en vjer gjorum nokkuð, hvetur samviskan oss ril

þess að gjöra það, sem gott er, og forðast það, sem ilt

er. Eftir athöfnina samþykkir samviskan hana, ef hún er

góð (góð samviska), en ásakar oss, ef athöfnin er vond
(vond samviska. samviskubit).

í samviskunni talar Guð til vor með aðstoð s k y n s e m-
innar, trúarinnar og náðarinnar. Trúin og náð-
in segja oss aldrei rangt, en skynsemin, sem er sljó vegna
erfðasyndarinnar, misskilur eða misþýðir stundum innri

rödd Guðs, og því vill það til, að samviskan k e m s t a ð
skakkri niðurstöðu.

Sá. er ekki hlýðir rödd samviskunnar, sekkur smámsaman
niður til stærri og stærri synda, og að lokum til hinna
verstu lasta.

Júdas byrjaði með ágirnd, þvínæst drógst hann smátt og
smátt niður til stærri synda, þjófnaðar, vantrúar, svikræð-

is og að lokum til sjálfsmorðs í örvæntingu.

LÍFSREGLA. Vertu ætíð fús að hlýða rödd sam-
viskunnar, en hlýddu aldrei rödd freistarans. Sá er gjörir

það, líkist fiskinum, sem bítur á öngulinn. í stað agnsins,

sem freistaði hans, hrepti hann einungis kvalir og beiskan

dauða.
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Góðverkin.

270. Er það nóg að forðast syndina?

Nei, vjer eigum einnig að vinna góðverk, því Krist-

ur scgir : ,,Hvert það trje, sem ekki ber góðan
ávöxt, skal verða upphöggvið og i eld kastað.

4 '

(Matth. 7, 19.).

Fyrst og fremst eigum vjer að inna þau góðverk af

hendi, sem oss eru fyrirskipuð í boðorðum Guðs og
kirkjunnar, og einnig þau, er teljast til köllunar
vorrar hjer í lífinu.
Meðal þeirra góðverka, er oss ber að gjöra, nefnir heilög

ritning sjerstaklega bæn föstu og ölmusugjörð,
en þar undir telst hverskonar guðræknisstarfsemi, sjálfs-

afneitun og miskunnarverk. ,.Bæn með föstu og ölmusugjörð
er betri en að leggja gull í sjóð." (Tob. 12, 8.).

271. Hvers ber oss einkum að gæta, þegar vjer vinn-

um góðverk ?

Þegar vjer vinnum góðverk, ber oss einkum að gæta

þess. að gjöra það i náðarástandi og í góðu skyni.

272. Hvaða laun ávinnum vjer oss með góð-

verkum, er vjer gjörum í náðarástandi?

Með góðverkum, er vjer gjörum í náðarástandi,

ávinnum vjer oss,

1. meiri náð i þessu lifi, '

2. meiri umbun i himnaríki.

1. ,,Sjerhverjum þeim, er hefur. honum mun gefið

verða, svo að hann hafi gnægð." (Matth. 25, 29.).

2. „Verið glaðir og fagnið, því laun yðar eru mikil a

himnum." (Matth. 5. 12.).

Auk þess fáum vjer einnig uppgjöf stundlegra
r e f s i n g a með því að vinna góðverk, þess vegna getum

vjer einnig unnið sálunum í hreinsunareldinum gagn með
þeim.

273. Hvaða gildi hafa þau góðverk, er vjer vinnum

í dauðasyndar-ástandi?
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Þau góðverk, er vjer vinnum í dauðasyndar-ástandi

veita oss aö vísu engin laun í himnaríki, en þau eru

oss mikils virði til þess að öðlast náð til aftur-

hvarfs, stundleg laun, eða uppgjöf stundlegra

syndarefsinga.

Daníel sagði við Nebúkadnesar : „Losa þig við syndir

þínar með ölmusugjöfum og við misgjörðir þínar með líkn-

semi við aumingja, þá mun hann (Guð) ef til vill fyrir-

gefa þjer syndir þínar." (Dan. 4, 2J.).

íbúar Niniveborgar hlutu þá líkn, vegna þess að
þeir iðruðust, að Guð eyðilagði ekki borg þeirra, eins og
hann hafði hótað að gjöra.

274. Hvernig getur maður í fáum orðum vakið g ó ð-

an ásetning?
„A 1 1 D r o 1 1 n i t i 1 dýrðar!" eða :

,J e s ú s

minn, alt þín vegn a."

Góður ásetningur kemur því til leiðar að jafnvel

smáverk verða mikils virði. Það sjáum vjer af því, að
Jesús hrósaði fátæku ekkjunni, sem kastaði smápening
í gjafastokk musterisins (Mark. 12, 43.). Og með því, að
hann fullvissaði um það, að sá, sem af kærleik til hans gæii

lærrveinum hans svaladrykk, skyldi eigi missa launanna
(Mark. 9, 40.). Aftur á móti tapa jafnvel mikil góðverk
gildi sínu, þegar þau eru ekki unnin með Guð fyrir aug-
um, heldur til þess að fá h ó 1 eða 1 a u n af mönnum.
Því Jesús segir um Fariseana : „Þeir hafa þegar meðtekið
laun sín." (Matth. 6, 2. 5.).

275, Hvenær eigum vjer að vekja hjá oss góðan ásetn-

ing?

Vjer eigum að vekja hjá oss góöan ásetning hvern

morgun, og endurnýja hann oft á dag.

LÍFSREGLA. Góðverk þín eru auðæfi þau, sem þú
safnar þjer til eilífðarinnar. N ú er tíminn til að s á, upp-
skeran er í eilífðinni. Ver því ötull að sá hjer í

tímanum, svo að þú uppskerir mikla sælu í eilífðinni. Bið

þú oft og rækilega um náðargjöf þolgæðis, svo

að þú getir staðið stöðugur í hinu góða til síðustu stund-

ar. Alt er undir þessari náð komið, því Kristur segir : „Sá,

er stöðugur stendur til enda, mun hólpinn verða." (Matth.

10, 22.). „Vertu trúr alt til dauðans, þá mun jeg gefa þjer

kórónu lífsins." (Opb. 2, 10.).
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Krisíileg dygð og full-

komnun.
276. Eigum vjer að láta oss nægja, að vinna þau góð-

verk, sem oss er b o ð i ð að vinna ?

Nei, oss ber einnig að vinna önnur góðverk a f

f r j á 1 s u m v i 1 j a, og keppa að því, að taka
daglega framförum í dygð og fullkomnun.

Heilög ritning segir : „Sá rjettláti haldi áfram í rjettlætinu,

sá heilagi haldi áfram í heilagleikanum (Opinb. 22, 11).

Ekkert gleður vorn himneska föður meir og ekkert er

oss til meiri blessunar en það, að keppa eftir dygðugu líf-

erni. Ef vjer getum það ekki, er sáluhjálp vorri hætta búin.

277. í hverju er kristileg dygð fólgin

?

K r i s t i 1 e g d y g ð er fólgin í því, að vjer

gjörum stöðugt það, sem Guði er þóknanlegt.

Kristileg dygð er í eðli sínu yfirnáttúrleg (sjá sp.

46). Þess vegna getum vjer eigi tileinkað oss hana, nema
því að eins að Guð gef i oss sjerstaka hæfileika
til þess. í skírninni eru þessir hæfileikar lagðir í sál vora

eins og himneskt fræ. Oss ber að rækja þá vel, svo að þeir

geti vaxið og dafnað, þ. e. vjer eigum að temja oss

dygðina.

Kristilegum dygðum er skift í guðdómlegar dygð-
ir og siðferðisdygðir.

278. Hverjar eru guðdómlegu dygðirnar
þrjár ?

Guðdómlegu dygðirnar þrjár eru : Trú,

von og kærleikur. (Sjá sp. 165—173).

*279. Hvenær eigum vjer að vekja í oss guðdómlegu
dygðirnar?

Yjer eigum oft að vekja í oss guðdómlegu dygð-

irnar, en einkum
1. í morgun- og kveldbænum vorum,



96

2. við freistingar gegn dygðum þessum,

3. í lífsháska og á dauðastundu vorri.

*280. Hverjar af siðferðisdygðunum eru höfuð-
dygðirnar fjórar?

í I ö f u ð d y g ð i r 11 a r f j ó r a r eru : 1 . hyggindi.

2. rjettlæti, 3. hófsemi, 4. staðfesta.

H y g g i n n er sá, er miðar alt við hið sanna takmark
lífsins, hina eilífu sælu, og kann að velja hin rjettu meðul
til þess að ná því takmarki ; r j e 1 1 1 á t u r er sá, er læt-

ur hvern og einn ná því, er honum ber. H ó f s a mu r

er sá, er stjórnar girndum sínum. Staðfastur er sá,

er eigi lætur hræða sig af rjettri leið með erfiðleikum og
oísóknum. hverjar sem þær eru.

Hl. P á 1 1 var hygginn, er hann hóf mál sitt fyrir Aþenu-
mönnum með því að tala um altarið, sem þeir höfðu ,,handa

hinum óþekta Guði". Tobías var rjettlátur, þar eð

liann var hræddur um að hann tæki annara eign. D a n í e I

og v i n i r h a n s voru hófsamir. Makkabeabræð-
u r n i r voru staðfastir.
Dygðir þessar eru nefndar h ö f u ð d y g ð i r, vegna

þess, að þær fela í sjer allar aðrar siðíerðisdygðir.

281. Hverjar aðrar dygðir eigum vjer sjer í lagi að
temja oss?

Auk höfuðdygðanna eigum vjer sjer í lagi að temja

oss þær dygðir, sem Kristur hefur kent oss í átta

farsældum.

Farsældirnar átta eru þessar

:

1. Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki.

(Lasarus).
2. Sælir eru hógværir, því þeir munu landið erfa. (Davíð

gagnvart Sál).

3. Sælir eru syrgjendur, því þeir munu huggaðir verða.

(Magdalena við gröf Drottins).

. Sælir eru þeir, sem hungrar og þyrstii eftir rjettlætinu,

því að þeir munu saddir verða. (Nikódemus).
5. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað

verða. (Tobías).
6. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá.

(Hl. Agnes, 21. jan.).

7. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs synir

kallaðir verða. (Abraham gegn Lot).
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8. Sælir eru þeir, sem ofsóttir verða fyrir rjettlætis sakir,
því að þeirra er himnaríki. (Hl. postularnir, Matth.
5, 3—io).

Heimurinn hvetur oss til þess að gjöra það, sem þessu
er gagnstætt. Þess vegna verðum vjer einmitt að temja oss
þessar dygðir og sýna með því, hvort vjer fylgjum Kristi
eða heiminum.

*282_. Hver meðul eigum vjer að nota, til þess að
taka framförum í dygð?

Til þess að taka framförum í dygð, eigum vjer

að vera

:

i. Bænræknir, hlusta með fúsu geði á Guðs orð

og meðtaka oft heilög sakramenti,

2. afneita sjálfum oss með staðfestu,

3. inna af hendi dagsverk vort með samviskusemi,
góðum vilja og í náðarástandi.

1. Um hina fyrstu kristnu menn segir svo í postulasög-
unni : ,.Þeir hjeldu sjer stöðuglega við kenningu postulanna
og samfjelag í brotning brauðsins og bænirnar." (Ps.

2, 42.).

2. Um sjálfsafneitun segir Jesús : ,,H v e r sem vill
fylgja mjer, afneiti sjálfum sjer, taki upp
krossinn daglega og fylgi mjer e f t i r." (Lúk.

9, 23).

3. Hl. Páll postuli segir : „Hvort heldur þjer etið eða
drekkið, eða hvað helst þjer gjörið, gjörið það alt Guði
til dýrðar." (Kor. I. 10, 31). (Sjá sp. 275).

Sjá leiðbeining til kristilegs lífernis, bls. XXII. Sjeu fram-
antalin meðul notuð með ástundun og stöðuglyndi, þá næsr
fullkomnunin að lokum. En það á að vera takmark hvers

kristins manns, því að áminning Frelsara vors nær til allra

:

„V erið fullkomnir, eins og yðar himneski
Faðir er f u 1 1 k o m i n n." (Matth. 5, 48).

283. Hvenær er kristinn maður f u 1 1 k o m i n n ?

Kristinn maður er f u 1 1 k o m i n n, þegar k æ r-

1 e i k u r i n n t i 1 G u ð s stjórnar öllum athöfnuir

hans.

284. Hvert er hið dýrlegasta d æ m i kristilegrar

fullkomnunar ?



98

Hið dýrlegasta d æ m i kristilegrar fullkomnunar
er Jesús Kristur sjálfur.

Þess vegna segir hann : ..Viljir þú vera fullkominn, þá
fylg mjer." (Matth. 19, 21). Önnur dæmi um full-

komnun eru dýrlingarnir.

*285. Eru þar að auki til s j e r s t ö k meðul til þess,

að ná fullkomnun ?

Sjerstök meðul til þess að ná fullkomnun eru þ r j ú
svonefnd evangelisk heilræði, þau
eru :

1. Fátækt af frjálsum vilja,

2. æfilangt h r e i n 1 í f i,

3. fullkomin h 1 ý ð n i við andlegan yfirmann.

Þeir, sem ganga í m u n k a r e g 1 u r eða k 1 a u s t u r,

skuldbinda sig með heilögum 1 o f o r ð u m til þess, að lifa

samkvæmt þessum þrem evangelisku heilræðum og til þess
að leita fullkomnunar á þennan hátt.

LÍFSREGLA. í hárri elli sagði Davíð við Salómon
son sinn : ,,Sonur minn ! Þjóna Guði af öllu hjarta og með
fúsu geði, því að hann rannsakar öll hjörtu og þekkir allar

hugrenningar. Ef þú leitar hans, munt þú finna hann, en
ef þú yfirgefur hann, mun hann útskúfa þjer um eilííð."

(Kron. I. 28, 9).
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Þriðji aðalhluti.

eilög sakramenti og

bænin.
286. Getum vjer a f e i g i n r a m 1 e i k haldið boð-

orðin, eins og nauðsynlegt er til sáluhjálpar?

Nei, af eigin ramleik getum vjer ekki haldið

boðorðin eins og nauðsynlegt er til sáluhjálpar, til,

þess þurfum vjer guðdómlega náð.

Náð köllum vjer sjerhverja innri, yfirnáttúrlega gjöí,

sem Guð gefur oss til sáluhjálpar.

Kristur hefir áunnið oss alla náð, en Heilagur Andi
veitir oss hana, ef vjer biðjum af hreinu hjarta og með-
tökum heilög sakramenti.

Guðdómlega náðin.

287. Hversu margvísleg er guðdómlega náðin?

Guðdómlega náðin er aðallega tvenskonar

:

i. Styrkjandi náð,

2. helgandi náð.

Helgandi náð er einnig kölluð náð rjettlætingar
í n n a r.

1. Styrkjandi náðin.

288. Hvernig hjálpar styrkjandi náðin oss?

Styrkjandi náðin skýrir skynsemi vora svo aö hún

getur greint sundur gott og ilt, og hvetur vilja vorn

til þess, að forðast hið iila, og gjöra þaö, sem gott er.



IOO

Styrkjandi náðina fáum vjer á ýmsan hátt, einkum þó
sem i n n r i h v a t n i n g frá Heilögum Anda.

289. Er styrkjandi náð oss nauðsynleg?

Styrkjandi náð er oss svo nauðsynleg, að án henn-

ar getum vjer ekki unnið oss neitt til sáluhjálpar,

Kristur segir skírt og skorinort : „Á n mín megnið
þjer ekkert", þ. e. án minnar náðar getið þjer ekki
gjört hiö minsta yður til sáluhjálpar. (Jóh. 15, 5). Og
hl. Páll segir : ,,Það er Guð, sem kemur því til leiðar í

yður, bæði að þjer viljið og framkvæmið.'' (Fil. 2, 13).

290. Ann Guð öllum mönnum náðar sinnar?

Guð ann öllum mönnum að minsta kosti svo mik-

illar náðar, að þeir geti orðið sáluhólpnir.

„Guð vill að allir verði sáluhólpnir." (Tím. I. 2, 4.).

Ef vjer þreytumst aldrei á að biðja og meðtökum oft

með guðrækni heilög sakramenti, þá hljótum vjer þvílíka

gnægð náðar, að vjer getum ekki einungis orðið sælir, held-

ur einnig orðið aðnjótandi mjög mikillar sælu á himnum.

291. Hvað eigum vjer að gjöra til þess, að náð Guðs
geti áreiðanlega gjört oss hólpna?

Vjer megum ekki veita náð Guðs mótstöðu, heldur

vinna dyggilega með henni.

Hl. Páll postuli skrifar : „Vjer áminnum yður, að þjer

eigi þiggið Guðs náð til einkis." (Kor. II, 6. 1.). Og sálma-

skáldið segir : ,.í dag, er þjer heyrið hans raust, forherðið

ekki hjörtu yðar." (Sálm. 94, 8).

Ræningjunum tveim, er krossfestir voru með Jesú,

var boðin náð til iðrunar. Annar þeirra þáði hana og varð

hólpinn, en hinn neitaði og glataðist.

L í F S R E G L A. Biddu Guð daglega um náð hans.

og varastu að loka hjarta þínu fyrir honum. Kristur segir :

,.Sjá, jeg stend við dyrnar og kný á (styrkjandináð);
ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum (vinn-
u r m e ð n á ð i n n i)

; þá mun jeg fara inn til hans (h e 1 g-

andináð) og H£yja_kveldverðar með honum og hann

með mjer." (Opb. '3, 20.).
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2. Helgandi náðin.

292. Hvað er helgandi náð?

Helgandi náð er innri yfirnáttúrleg gjöf, er

gjörir oss aö börnum Guös og erfingjum
h i m n a r í k i s.

„Sjáið hvílíkan kærleik Faðirinn hefir
oss auðsýnt, að vjer skulum kallast og
vera Guðs b ö r n." (Jóh. I, 3. 1.). „En ef vjer erum
börn, þá erum vjer líka erfingjar, og það erfingjar Guðs,
en samarfar Krists." (Róm. 8. 17.).

Með því að hin helgandi náð gjörir oss að börnum Guðs
og erfingjum himnaríkis, getur hún ekki verið í sálinni

samtímis dauðasyndinni ; hún eyðir dauðasyndinni eins og
Ijósið eyðir m^^rkrinu, eða eins og lífið, sem aftur er að
glæðast, rekur dauðann burtu. Og því er hún einnig nefnd
h i ð y f i r n á 1 1 ú r 1 e g a 1 í f s á 1 a r i'n n a r. Auk þess

veiíir hún sálinni himneska fegurð, og gjörir hana
1 í k a G u ð i

;
því nefnir Kristur hana einnig brúðkaups-

k 1 æ ð i, og segir, að enginn fái inngöngu að hinu himneska
brúðkaupi án slíkra klæða." (Matth. 22).

293. Hvar meðtökum vjer fyrst helgandi náð?

Helgandi náð meðtökum vjer fyrst í heilögu skirn-

arsakramenti.

Heilagur Andi, er veitir oss helgandi náð, kemur ásamt

henni í sál vora, til þess að taka sjer þar bústað." (Sjá

sp. 100).

294. A hvern hátt missum vjer hina helgandi náð?

Vjer missum hina helgandi náö meö því, að drýgja

dauðasynd.

Þess vegna er dauðasyndin hin mesta ógæfa, er nokkur

maður getur ratað í.

Missa fjármuni — missa nokkuð.
Missa æ r u n a — missa m i k i ð.

Missa G u ð — missa a 1 1.

295. Getum vjer aftur öðlast helgandi náð, þegar vjer

höfum mist hana?
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Þegar vjer höfum mist hina helgandi náð, getum
vjer aftur öölast hana,

i. með skriftasakramentinu,

2. með fullkominni iðrun.

Hafi einhver öðlast aftur helgandi náð, með fullkominni

iðrun, ber honum þó að skrifta dauðasyndirnar þegar því

verður við komið. (Sjá sp. 361).

*296. Getum vjer aukið hina helgandi náð?

Vjer getum aukið hina helgandi náð,

1. með heilögum sakramentum, er vjer meðtök-

um i náðarástandi,

2. með sjerhverju góðverki, er vjer vinnum í náð -

arástandi.

LÍFSREGLA. Helgandi náð er hin dýrlegasta af

öllnm þeim gjöfum, sem Guð veitir oss hjer í lífinu. Hún
gjörir oss að sönnum Guðs börnum, veitir oss rjett til þess

að búa hjá honum í himnaríki að eilífu og njóta fullsælu

hans. Forðastu því syndina, til þess að þú missir aldrei

helgandi náðina, en reyndu að auka hana með því, að vinna

góðverk.

Heilög sakramenti.

297. Hvað er sakramenti?

Sakramenti er ytra tákn, sem veitir oss helg-

andi og styrkjandi náð.

298. Hver hefur stofnað sakramentin?

Kristur hefur sjálfur stofnað sakramentin.

Við úthlutun hinna heilögu sakramenta, er höfð sýnileg

athöfn, sem Kristur hefir sjálfur sett, og einnig helgisiðir,

settir af kirkjunni. Þeir eiga að benda oss á og búa oss

undir þá náð, sem oss er veitt í sakramentunum ; ennfrem-
ur eiga þeir að auka lotningu og guðrækni hinna trúuðu.

299. Hve mörg sakramenti hefur Kristur stofnað?
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Kristur hefur stofnaö sjö sakramenti: i.

Skírn, 2, biskupun, 3. allra helgasta altarissakra-

menti, 4. skriftir, 5. síðasta smurning, 6. prests-

vígslu, 7. hjónaband.

300. Hvernig eigum vjer að meðtaka heilög sakra-
menti?

Vjer eigum að meðtaka heilög sakramenti svo sem
v e r S u g t er, þ. e. eftir nauösynlegan undirbúning.

Til þess að geta meðtekið sakramenti svo sem v e r ð-

ugt er, verðum vjer að vera í náðarástandi. Þetta
er þó e i g i nauðsynlegt að því er snertir skírnogskrifí-
ir; rjettur undirbúningur undir þessi sakramenti er inni-

falinn í öðru. (Sjá sp. 354).

301. Hvaða synd verður sá sekur um, er meðtekur
sakramenti óverðuglega?

Sá, er meðtekur sakramenti óverðuglega
verour sekur um m j ö g m i k 1 a s y n d, h e 1 g i-

s p j ö 1 1.

LÍFSREGLA. Heilögum sakramentum má líkja við

himnesk ker, fylt með dýrmætu blóði Jesú Krists. Varastu
því að lítilsvirða þau, eða vanhelga þau með því, að með-
taka bau óverðuglega. Bú þig ætíð rækilega undir að með-
taka hin heilögu sakramenti, svo að þau verði þjer náðar-
lind og náðarlíf.

Skírnin.

302. Hvað gjörist í skírninni?

í skírninni erum vjer leystir frá erfðasyndinni og

endurfæddir sem Guðs börn.

Þess vegna er skírnin einnig kölluð endurfæðingar-
sakramenti.

303. Hvernig er skírnin veitt?

Sá, er skirir, eys vatni á höfuö' þess, er skirður er,
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ogmælir u m leið þessi orö: „Jeg skíri þig
i nafm Foöurms og Sonarins og hins Heilaga Anda."

Þetta nægir við skemri skírn ; við hátíðlega skírn eru
aftur a moti ymsir helgisiðir (sjá bls. ..). Til lögmætrar
sucirnar þarf emungis venjulegt vatn, til hátíðlegrar skírnar
þarf sjerstaKt, vigt skírnarvatn.

304. Hvaða náðaráhrif hefur skírnin?

Skírnin hefur þessi náðaráhrif

:

i. Hún afmáir alla synd og gefur upp öll synda-
gjóld,

2. hún veitir sálinni yfirnáttúrlegt líf og styrkj-
andi náö til þess að geta varðveitt það,

3. hún gjörir oss kristna og setur óafmáanlegt
kristnimerki á sál vora.

Vm þá, sem skírðir eru, segir hl. Páll postuli: „Þjer eruð
þvegnir, he gaðir og rjettlættir í nafni Jesú Krists og AndaGuðs vors." (Kor. I. 6, n).
Enda þótt skírnin afmái erfðasyndina og veiti uppgjöf

allra sy n dag
j a ld a, verða þó suraar afleiðingar

erfðasyndarinnar eftir, sem sje, tilhneigingin til þess, semm er, margar og miklar þjáningar og óumflýjanlegur dauði-n þetta er ekki framar nein hegning á hinn skírða mann'
neldur emungis hjalparmeðul handa honum til þess að safna
sjer mein yerðleikum til himnaríkis. Skírnin veitir oss nauð-
synlega náðaraðstoð til bess
Með því að sálin fær óafmáanlegt auðkenni í

skirmnni, verður þetta sakramenti a ð e i n s e i n u s i n n i

meðtekið. Sama mali gegnir um biskupun oeprests-V 1 g s 1 u.

305. Af hverju sjáum vjer að Kristur hefur stofnað
skirnarsakramentið ?

Vjer sjáum að Kristur hefur stofnað skírnarsakra-
mentið a skipun þeirri, er hann gaf postulunum
skommu fynr himnaför sína : „Fariö og kennið öll-um þjoðum og skírið þær í nafni Föðurins og Son-
anns og hms Heilaga Anda". (Matth. 28, 19.).

306. Hvers vegna er skírnin fyrst af sakrament-
unum ?
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Skírnin er f y r s t af sakramentunum, vegna þess

að á undan skírninni verður ekkert sakramenti með
tekið á lögmætan hátt.

Skírnin er auk þess nauðsynlegasta sakramentið.

307. H v e r s v e g n a er skírnin nauðsynleg-
a s t a sakramentið ?

Skírnin er nauðsynlegasta sakramentiö

vegna þess, að enginn getur orðið sáluhólpinn án

skirnar.

Kristur sagði við Nikódemus : „Sannlega, sannlega segi

jeg þjer: Ef maðurinn endurfæðist ekki af vatni og Hei-

lögum Anda, getur hann ekki fengið inngöngu í Guðs ríki."

(Jóh. 3. 5-).

Einungis bá. er eigi er hægt að koma reglulegri skírn við,

er einnig hægt að öð,last sáluhjálp fyrir andlega skírn
eða blóðskírn. Andleg skírn er algjör iðrun, því að í

henni er innifalið það áform, að hlýða Guðs vilja í öllu

einnig að því leyti, að vilja láta skírast, sje það ógjört enn.

Blóðskírn er píslarvættisdauði sakir Jesú Krists.

308. Hver getur skírt svo að gilt sje?

Sjerhver maður getur skirt svo að gilt sje,

þó skal að eins prestur skíra, ef því verður við

komið, og helst sóknarpresturinn.

*309. Hverju heitum vjer Guði í skírninni?

í skírninni heitum vjer Guði því,

i. að vilja forðast synd og syndahættu, og lifa

samkvæmt Guðs vilja,

2. að standa stöðugir í hinni kaþólsku trú vorri.

Guð heitir oss aftur á móti náð og eilífu lífi. Þessi gagn-

kvæmu loforð eru nefnd skírnarsáttmálinn.

*310. Hvers er að gæta um skírnarvottana?

Skírnarvottarnir verða foreldrar barnsins í

andlegum skilningi. Þeir játa trúna og vinna skírn-

arheitið fyrir hönd barnsins.
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Skírnarvottarnir skulu vera trúaðir kaþólskir

menn, af því að þeir eiga — ef þörf gerist, — að styðja

að kaþólsku uppeldi barnsins og kenslu þess. Þeir mega
ekki giftast guðbarni sínu. (Andlegar tengdir).

Helgisiðir við skírnina.

i. Á undan s k í r n i n n i.

i. Fyrst er barninu gefið nafn einhvers d ý r 1 i n g s,

sem á að vera verndari þess og fyrirmynd. 2. Presturinn

a n d a r því næst þrisvar sinnum á barnið og á það að
merkja, að hinn illi andi skuli nú vikja fyrir Heilögum
Anda; þá rjettir hann barninu vígt s a 1 1, en það er ímynd
kristilegrar þekkingar. 3. í nafni hins þríeina Guðs skipar

nú presturinn djöflinum að fara leið sína. 4. Því næst er

barnið borið fram í kirkjuna, því þar á það hjereftir að
eiga heimili. 5. Presturinn vætir fingurinn í munnvatni
sínu og gjörir krossmark á eyrum barnsins og nefi
(Mark. 7. 33), til þess að tákna að skynsemi barnsins skuli

opin fyrir hinum eilífu sannindum. 6. Skírnarvottarnir

vinna s k í r n a r h e i t i ð. 7. Barnið er s m u r t með
v í g Ö r i o 1 í u á bringunni og milli herðanna, sem táknar

að heilagt skírnarsakramenti gefi þrótt til þess að sigra

freistingarnar og bera ok Krists.

2. Á eftir skírninni.

t. Pre-turinn smyr hvirfil barnsins með krismu;
táknar það, að barnið sje nú kristnað, og að sál þess

hafi hlotið náð Heilags Anda. 2. Því næst rjettir hann
hinum ?kírða hvítt klæði, sem er ímynd hinna him-
nesku brúðkaupsklæða sakleysisins, sem sálin nú hefur verið

færð í. og logandi kerti, ímynd trúarinnar og góð-

verkanna. sem kristnir menn eiga að láta lýsa fyrir öðrum
mönnum." (Matth. 5, 16).

LÍFSREGLA. Minstu þess oft, hverju þú hefir

heitið Guði í skírn þinni, og um hvað presturinn áminti

þig, er hann rjetti þjer hið hvíta klæði með þessum orðum :

„Tak hjer við klæði sakleysisins, og færðu
það hreint fram fyrir dómstól Drottins
vors Jesú Krists, svo að þú megir öðlast

9
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hið eilífa líf." Endurnýjaðu oft, t. d. hvern sunnu-
dag, skírnarsáttmála þinn

!

Biskupunin eða fermingin.

311. Hvað giörist í biskupuninni?

í biskupuninni er sá, er skírður hefur verið, styrkt-

ur af Heilögum Anda og sleginn til riddara í her
Krists.

„Ferming" þýðir : styrking.

312. Hvernig er biskupun veitt?

i. Biskupinn rjettír hendur sínar út yfir þá, sem
eiga að biskupast, og ákallar Heilagan Anda
að koma yfir þá.

2. Því næst leggur hann höndina yfir hvern e i n-

s t a k a n o«f smvr hann á ennið með krismu, umo *

leið og hann segir :
,Jeg merki þig krossmarki

og styrki þig með krismu hjálpræðisins, í nafni

Föðurins og Sonarins og hins Heilaga Anda."
Amen.

3. Að lokum gefur hann öllum blessun sína.

Hinir biskupuðu mega ekki víkja burtu, fyr en biskup-

inn hefur veitt síðustu blessun.

K r i s m a sú, er biskupinn vígir á skírdag, er búin til

úr olívuolíu og balsami. Olían á að merkja það, að hinn

biskupaði er elfdur til bardaga gegn óvinum hjálpræðisins,

en balsamið á að merkja það, að hann fái náð til þess

að vernda sig gegn allri spillingu heimsins, og til þess að

útbreiða ilm dygðarinnar með hreinu líferni.

Biskupinn gjörir krossmark á enni hins biskupaða

;

með því skorar hann á hann, að skammast sín aldrei fyrir

krossinn, heldur að viðurkenna djarft og hreint trú sína

á Jesúm Krist, hinn krossfesta. Oss ber að taka undir með
postulanum :

,
Jeg fyrirverð mig ekki fyrir Krists fagnaðar-

erindi, því það er kraftur Guðs til sáluhjálpar sjerhverjum

sem trúir." (Róm. 1. 16).

Því næst lýstur biskupinn hinn biskupaða ljett högg
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á k i n n i n a, sem merkir, að hann á að bera með þolin-

mæði allar skapraunir sakir Jesú Krists. Orðin : „F r i ð-

ur sje með þje r," er biskupinn segir um leið, merkja
þá ósk hans, að vjer, með því að berjast fyrir Kristi, ná-
um sónnum friði að lokum.

*313. Hver náðaráhrif hefur biskupunin í för

með sjer?

Biskupunin veitir oss náð Heilags Anda og gefur

oss þor og þrek til þess að berjast gegn óvinum
hjálpræðisins ; ennfremur hlýtur sál vor óafmáan-
legt auðkenni hermanna Krists.

Óvinir hjálpræðis vors eru: i. Illar fýsnir

vorar, 2. hin illa veröld, 3. hinn illi óvinur. (Sjá sp. 266).
Biskupunin styrkir oss í bardaganum gegn þeim öllum, en
einkum þó gegn hinni illu veröld, sem reynir að lokka
oss eða hræða frá Kristi og hans heilögu kirkju.

*314. Hvað segir heilög ritning um biskupunina?

Heilög ritning skýrir frá því, að postularnir hafi

sjálfir þegar í byrjun veitt hinum trúuðu biskupun.

Þar segir svo : „Þegar postularnir í Jerúsalem
heyrðu, að Samaría hefði meðtekið Guðs orð, sendu
þeir Pjetur og Jóhannes þangað. Þeir komu og
báðu fyrir þeim trúuðu, að þeir mættu öðlast Hei-
lagan Anda

;
því að hann var enn ekki kominn yfir

neinn þeirra, einungis voru þeir skírðir í nafni

Drottins Jesú. Postularnir lögðu þá „h e n d u r

yfir þá, og meðtóku þeir Heilagan
Anda." (Ps. 8. 14—17).

Eftirmenn postulanna, biskuparnir, hafa ætíð veitt hinum
trúuðu þetta heilaga sakramenti á sama hátt og postularnir

gjörðu það. Af því er það auðsjeð, að biskupunin er sakra-

menti, stofnað af Kristi sjálfum, og hefir það álit alt af
ríkt innan kirkjunnar. Ágústínus helgi segir t. d.

að biskupunin sje eigi síður heilög en skírnin, og kirkj u-

þingið í Trident gefur þessa hátíðlegu fyrirskip-

un : „Ef einhver segir, að biskupunin sje eigi víst og áreið-

anlegt sakramenti, skal hann vera útilokaður frá kirkjunni."

9*



109

*315. Hver hefir vald til þess að biskupa?

í raun rjettri geta biskupar einir gjört það
og þess vegna er þetta sakramenti kallað biskupun

;

þó getur páfinn einnig veitt presti þetta vald í sjer-

stökum tilfellum.

*316. Er biskupun nauðsynleg oss til sáluhjálpar

?

Biskupun er að vísu ekki beinlínis nauðsynleg oss

til sáluhjálpar; þó verður sá sekur um synd, sem
af kæruleysi vanrækir að meðtaka hana.

*317. Hvernig eiga þeir, sem verða biskupaðir, að u n d-

irbúa sig til þess að taka á móti biskupuninni

?

Þeir, sem biskupast eiga, verða

i. að koma i tæka tíð til þess að njóta undirbún-

ings leiðbeiningar og ber þeim að hlýða

á hana með eftirtekt,

2. að biðja þess oft og einlæglega, að mega með-
taka náðargjafir Heilags Anda,

3. að skrifta með guðrækni og meðtaka altaris-

sakramentið áður en þeir eru biskupaðir.

Eftir biskupun eiga þeir,

1. að þakka Guði af öllu hjarta náðargjafir þær, sem
þeir hafa þegið,

2. að heita honum því, að lifa og deyja sem einbeittir

hermenn fyrir málefni Krists,

3. að verja því, sem eftir er dagsins, í guðrækilegum
hugleiðingum.

Við biskupunina eru v o 1 1 a r eins og við skírnina, eiga

þeir að leiða skjólstæðinga sína fram til biskupunar og að
styrkja þá með ráðum og dáð síðar í lífinu í hinni andlcgu

baráttu þeirra. Hver sá, sem biskupaður er, á að eins að

hafa einn vott, skal hann vera sama kynferðis og hann.

Votturinn á að vera skyldurækinn kaþólskur maður, hafa

sjálfur verið biskupaður og vera af æskuskeiði. Votturinn

leggur hægri hönd á hægri öxl skjólstæðings síns, meðan
hann er biskupaður.

LÍFSREGLA. Gleymdu því aldrei, að með því að

þú ert hermaður Krists, þá er það skylda þín að viður-

kenna trú þína á hann og að verja hann og kenningu hans
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djarflega, hvenær sem þjer gefst færi til þess. Verðir þú
að þola svívirðingar og ofsóknir hans vegna, skalt þú telja

þjer sæmd að því. „Sælir eru þeir, sem fyrir rjettlætisins

sakir ofsóktir verða, því þeirra er himnaríki." (Matth. 5, 10).

AUrahelgasta altarissakra-

mentið.

1. Nærvera Krists í allrahelgasta

sakramenti.

318. Hvað er allrahelgasta altarissakramentið ?

Allrahelgasta altarissakramentið er sannur líkami

Krists og blóð í mynd brauðs og víns. (Sjá sp. 321).

Allrahelgasta altarissakramentið er einnig nefnt „Euka-
ristía", hið allra-helga^ta, líkami Krists, heilög hostía, borð
Drottins og veganestið o. fl.

Að ailrahelgasta altarissakramentið sje sannur líkami Krísts

og blóð, sjáum vjer af orðum Drottins, bæði þegar hann
gaf fyrirheiti um þetta sakramenti, og þegar hann stofn-

aði það.

*319. Hvernig g a f Jesús f y r i r h e i t um allrahelg-

asta altarissakramentið ?

Daginn eftir hið fyrsta kraftaverk, að auka brauð-

in, sagöi Jesús við Gyðingana : „Þ a ð b r a u ð,

sem jeg mun gefa yður, er mitt hold,
heiminum til líf s." Þá þráttuðu Gyðingarn-

ir sin á milli og sögðu : ,,Hvernig getur hann gefið

oss hold sitt að eta?" En Jesús sagði við þá : ,,Sann-

lega, sannlega segi jeg yður : ,,Ef þjer etið ekki hold

Mannssonarins og drekkið ekki blóð hans, hafið

þjer ekki lífið í yður. Sá, sem etur mitt hold og
drekkur mitt blóð, hefur eilíft líf og jeg mun upp-

vekja hann á efsta degi
;
því að hold mitt
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er sannarlega fæða o g blóö mitt
sannarlega drykku r."

(Jóh. 6, 52—56)

.

320. Hvernig s t o f n a ð i Jesús allrahelgasta altaris-

sakramentið ?

Eftir hina siðustu kvöldmáltið tók Jesús brauö,

blessaði það, braut það og gaf postulum sínum og
mælti : „Takið og etið

;
þetta er minn lik-

ami, sem fyrir y ð u r verður útgefin n."

Síðan tók hann kaleikinn, blessaði hann, gaf post-

ulum sínum og mælti : „Drekkið hjer af allir
; þ v í

þetta er mitt b 1 ó ð, blóö hins nýja sáttmála,

sem verður úthelt fyrir yður og marga til fyrir-

gefningar syndanna. — Gjörið þetta i mina minn-
ing." (Matth. 26. 26—28; Lúk. 22. 19. 20).

321. Hvað gjörðist, þegar Jesús hafði mælt þessi orð
yf ir brauðinu og víninu : „Þetta er minn líkami

og þetta er mitt blóð."?

Þegar Jesús hafði mælt þessi orð yfir brauðinu og
víninu : „Þetta er minn likami, — þetta er mitt blóð,"

breyttist brauð og vín í sannan likama hans og
blóð ; — myndirnar einar voru eftir.

Með m y n d brauðs og víns er átt við alt það, er mað-
ur getur orðið vísari um þessa hluti með aðstoð skilningar-

vitanna, t. d. lögun þeirra, lit, bragð, lykt o. s. frv.

Cyrillus hinn helgi í Jerúsalem ( dáinn árið

386) kemst rjettilega að orði, er hann segir : „Fyrst Jesús

segir sjálfur: „Þetta er líkami m i n n", hver getur

þá efast um, að það sje satt? Og fyrst hann segir skýrt

og skorinort : „Þ e 1 1 a e r m i 1 1 b 1 ó ð", hver getur þá
efast og haldið, að þetta sje ef til vill ekki blóð hans?

Hann breytti forðum vatni í vín, hví skyldum vjer þá
ekki trúa orðum hans, er hann segir, að nú ætli hann að

breyta víni í blóð sitt?"

Sömu skoðun hafa hinir kirkjufeðurnir, og gjörvöll
k i r k j a n hefur frá fyrstu tímum trúað þessari skíru kenn-

ingu Jesú Krists um návist hans í allrahelgasta altaris-

sakramenti. Þegar því mótmælendur á 16. öldinni hófu aðra

kcnningu, lýsti kirkjuþingið í Trident yfir því, að

hver sá, er ekki tryði návist Krists í heilögu altarissakra-

menti, skyldi útilokaður frá kirkjunni.
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322. Hvert vald veitti Jesús postulum sínum, þegar
hann sagði við þá : „G j ö r i ð þ e 1 1 a í m í n a

m i n n i n g u" ?

Þegar Jesús sagði við postula sína : „G j ö r i ð

þetta í mína minning u", gaf hann þeim
vald til þess að gjöra öldungis hið sama og það,

er hann sjálfur hafði gjört, sem sje, að breyta brauði

og vini i hans heilaga hold og blóð.

323. Hefur þetta vald gengið til annara frá postul-

unum?

Já, þetta vald hefur gengið frá postulunum til allra

þeirra, er framkvæma prestsstarf postulanna, þ. e.

til biskupanna og prestanna.

324. Hvenær nota prestarnir og biskuparnir þetta vald ?

Biskuparnir og prestarnir nota þetta vald við g j ö r-

breytinguna i heilagri messu, þegar þeir mæla
fram Drottins eigin orð yf ir brauðinu og víninu

:

„Þetta er minn líkami, þetta er mitt blóð."

325. Hvað er þá á altarinu eftir gjörbreytinguna?

Eftir gjörbreytinguna er hinn sanni líkami og blóð

Jesú Krists á altarinu ; af brauði og vini eru að

eins myndirnar einar eftir.

Jesús er viðstaddur í heilögu altarissakramenti á meðan
myndir brauðs og víns eru fyrir hendi.

Heilagt altarissakramenti er geymt í c i b o r í i n u) (host-

íukeri), sem venjuíega er varðveitt í tabernaklinu. Áð-
ur en blessað er með sakramentinu er það sett út í m o n s-

transinn. Eilífa ljósið, sem brennur frammi fyrir

tabernaklinu, minnir oss á stöðuga nálægð Frelsarans.

326. Á hvern hátt er Jesus viðstaddur í heilögu

altarissakramenti ?

Jesús er viðstaddur 1 i f a n d i og dýrlegur i allra-

helgasta altarissakramenti.
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„Með því að Kristur er upprisinn frá dauðum, deyr hann
ekki framar." (Róm. 6. 9).
Vegna þess, að Jesús Kristur er 1 i f a n d i viðstaddur

í heilögu altarissakramenti, þá er hann í h v o r r i myndinn:
sem er, h e i 1 1 og ó s k i f t u r, með holdi og blóði, með
líkama og sál, með guðdómi og manneðli.

*327. Skiftist líkami Krists, þegar presturinn brýtur
heilaga hostíu?

Nei, þegar presturinn brýtur heilaga hostíu, skiftir

hann einungis myndbrauðsins. Líkami Krists

er heill og óskiftur í hverjum einstökum hluta host-

íunnar.

328. Hvernig eigum vjer að heiðra Jesúm í hei-

lögu altarissakramenti?

Vjer eigum að

1. tilbiðja Jesúm með dýpstu lotningu i allrahelg-

asta altarissakramenti,

2. þakka honum fyrir hans afar mikla kærleik

til vor,

3. biðja með öruggu trausti um náö hans.

í lotningarskyni við heilagt altarissakramentihefur kirkjar?

stofnsett dýradag, hátíð Jesú hjarta, hina svonefndu „ei-

lífu tilbeiðslu" og eukaristiska fjelagið.

LÍFSREGLA. Minstu þess í hvert skifti, sem þú
gengur inn í kirkju, að Frelsarinn býr þar vissulega. Hann
er sá lifandi Guð, sem englarnir skjálfa fyrir með
lotningu, varastu því að sýna hinn minsta skort á lotningu.

— En jafnframt þessu er hann hinn besti vinur
þ i n n, sá, sem af kærleik til þín dvelur inni í tabernaklinu

bæði dag og nótt, far þú þess vegna títt í kirkjuna að heim-

sækja hann og þakka honum fyrir hinn mikla kærleik hans.

Hendur hans eru fyltar himneskum auðæf-
u m, sem hann óskar svo innilega að veita þjer, bið því

hann að eins um þau með fullu trausti. Sýndu einnig utan

kirkjunnar hinu heilaga altarissakramenti hina dýpstu lotn-

ingu. Blygðastu þín ekki fyrir að krjúpa niður, þegar það

er borið fram hjá þjer í skrúðgöngu.

Sje Jesú eilíf þökk, lof og dýrð í hinu allrahelgasta altaris-

sakramenti. (100 daga aflát).
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2. Heilög messufórn.

*329 . Hvað er fórn?

Fórn er sýnileg gjöf, sem vjer færum Guði til þess

að vegsama hann, sem Drottin allra hluta.

Alt frá sköpun veraldar hafa Guði verið færðar fórnir.

í gamla testamentinu hefur Guð sjálfur fyrirskipað þær.

Þessar fórnir voru þó að eins fyrirmyndir fórna
nýja testamentisins.

330« Hver er fórn nýja testamentisins?

Fórn nýja testamentisins er Kristur sjálfur, sem með
krossdauða sínum fórnaði sjálfum sjer himneskum
Föður sinum fyrir oss.

331. Hvar er krossfórnin endurnýjuð án blóðsúthell-

ingar?

Krossfórnin er endurnýjuð án blóðsúthellingar i

heilagri messu. Þar fórnar Kristur með at-

höfn prestsins sjálfum sjer himneskum Föður sin-

um i myndum brauðs og víns.

Heilög messufórn er þannig ein og sama fórn
og k r o s s f ó r n i n, því að í bæði skiftin er það Kristur,

sem fórnar og er fórnað. En aðferðin er ekki hin sama.
Kristur dó í raun og veru á krossinum ; en hann deyr ekki

í heilagri messu, heldur endurfórnar hann þar vor vegna
sínum himneska Föður krossdauða sínum á undursamlegan
hátt.

332. Hvenær stofnaði Kristur heilaga messufórn?

Kristur stof naði heilaga messufórn rjett eftir

siðustu kvöldmáltíðina.

Eftir síðustu kvöldmáltíðina f ó r n a ð i Kristur í raun
og veru líkama sínum og blóði sínum himneska Föður, í

mynd brauðs og víns
;

því að hann sagði berum orðum

:

„Þetta er minn líkami, sem (nú á þessu augnabliki) fyrir

yður verður útgefinn (fórnað). Þetta er mitt blóð, sem
(nú á þessu augnabliki) verður úthelt fyrir yður." Síðan
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sagði hann við postulana : „Gjörið það í mína minningu.'
(Matth. 26, 26, 28. Lúk. 22. 19, 20).

*333. Með hverjum orðum hefur Guð þegar í gamla
testamentinu boðað heilaga messufórn?

Guð hefur þegar í gamla testamentinu boðað hei-

laga messufórn meö oröum Malakiasar spámanns

:

„Frá upprás sólar alt til niðurgöngu hennar mun
nafn mitt mikiö verða meðal þjóðanna, og alstaöar

er fórnaÖ nafni minu til heiðurs og hrein matfórn
framreidd." (Mal. 1, 11.).

Fórn Melkisedeks er fyrirmynd heilagrar

messufórnar. Að eins í heilagri messufórn rætist spádóm-
urinn: „Þú ert prestur að eilíf u að hætti Melkísedeks."
(Sálm. 109).

Alt frá dögum postulanna til vorra daga hefur heilög

messufórn verið framborin án afláts í hinni kaþólsku
kirkju. Og h 1. Páll postuli segir : „Vjer höfum altari

(fórnarborð) og hafa þeir, er tjaldbúðinni þjóna (Gyð-
ingarnir) ekki leyfi til þess að eta af því." (Hebr. 12. 10).

Irenæus biskup hinn helgi (dáinn 202) skrifar: „Kenning
Jesú færði oss nýja fórn ; kirkjan fjekk hana í arf eftir

postulana og ber hún hana fram um alla jórðina."

*334. Hver var t i 1 g a n g u r Krists með því að stofna

heilaga messufórn?

T i 1 g a n g u r Krists meö þvi að stofna heilaga

messufórn, var að heiðra himneskan Föður sinn á

fullkomnasta hátt meöan heimurinn stendur, og aö

veita oss ávöxt hinnar miklu fórnar sinnar á kross-

inum.

Heilög messufórn er því í einu fullkomin fórn 1 o f-

gjörðar, þakkar, friðþægingar og bænar.
Ljenharður hinn helgi af Porto Mauricio segir svo : „Jeg

fyrir mitt leyti álít, að væri heilög messufórn ekki til, mundi
heimurinn fyrir langa löngu vera undir lok liðinn, vegna

þess, að hann gæti eigi lengur borið allar þær syndir, sem
drýgðar verða."

335. Hvcrjum færum vjer heilaga messufórn?
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Vjer færum G u ö i e i n u m heilaga messufórn,

þó minnumst vjer dýrlinga hans um leið.

Vjer minnumst dýrlinga Guðs á tvennan hátt í heilagri

messufórn : i. Vjer þökkum Guði f)-rir þá náð, er

hann hefur veitt þeim ; 2. Vjer biðjum hann einnig

um að vera oss náðugan vegna verðleika þeirra.

336. Fyrir hverja framberum vjer heilaga messu-
fórn?

Vjer framberum heilaga messufórn f y r i r a 1 1 a

k i r k j u n a, fyrir lifandi og liðna.

Aðnjótandi ávaxta heilagrar messufórnar verða
e i n k u m þeir, sem messan er framborin fyrir, því næst
presturinn, er les messuna, og loks hinir trúuðu, er með
guðrækni hlýða henni.

337. Hve margir eru aðalhlutar heilagrar messu

?

Aðalhlutar heilagrar messu eru þ r í r, þ. e.

1. Fórnan (Offertoríum), 2. Gjörbreyting, 3. kom-
munion.

Stutt messuskýring er á bls. XVI.

LÍFSREGLA. Vertu viðstaddur heilaga messufórn
svo oft sem þjer er hægt, helst á hverjum degi. Ásettu þjer

þegar í byrjun messunnar að vilja bera fram hina heilögu

fórn ásamt Frelsara vorum, til þess að vegsama
Guð með því, þakka honum allar velgjörðir við þig,

flytja honum friðþægingarfórn fyrir syndir þínar

og beiðast náðar hans handa þjer og þeim, sem þjer

þykir vænt um. Meðan á f ó r n i n n i stendur, áttu að
bjóða himneskum Föður þínum sjálfan þig sem fórn ; með-
an á gjörbreytingunni stendur ber þjer að tilbiðja

með einlægri trú Frelsara þinn, sem þá er viðstaddur ; með-
an á kommuníoninni stendur ber þjer að ganga að
borði Drottins, að minstr. kosti andlega, þ. e. vekja hjá

þjer einlæga löngun til þcjs að sameinast Jesú í sakramenti

kærleikans.
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3, Heilög kommuníon.

338. Hvað meðtökum vjer í heilagri kommuníon?

í heiiagri kommuníon meðtökum vjer likama Jesú
Krists og blóö sálum vorum til endurnæringar.

Kommuníon þýðir sameining, þ. e. við Kríst.

*339. Er nauðsynlegt að meðtaka heilaga kommuníon í

báðum myndum?

Nei, það er ekki nauðsynlegt að meðtaka heilaga

kommuníon í báðum myndum, þvi undir mynd
brauðsins meðtökum vjer Krist h e i 1 a n o g
óskiftan, auðvitað þá einnig blóð hans.

Sjá sp. 326. — Kristur hefur stofnað þetta háheilaga

sakramenti undir t v e i m ólíkum myndum, vegna þess að
það er nauðsynlegt til bess að framkvæma heilaga messu-
fórn ; hinar tvær aðskildu myndir eru nauðsynlegar til þess

að sýna dauða Krists á krossinum, þar sem blóðið aðskild-

ist frá líkamanum.
Þegar kirkjan úthlutar þessu heilaga sakramenti, lætur

hún ekki rjetta hinum trúuðu kaleikinn vegna þess, að hið

heilaga sakramenti gæti hæglega spilst, og einnig vegna
þess, að margir drekka ógjarnan úr sama íláti og aðrir.

*340. Með hverjum orðum hefur Kristur boðið oss að

meðtaka heilaga kommuníon?

Kristur hefur boðið oss að meðtaka heilaga kom-
muníon með þessum orðum : „Sannlega, sannlega

segi jeg yður, ef þjer etið ekki hold Mannsins Son-

ar og drekkið ekki hans blóð, hafið þjer ekki lifi'ð

í yöur." (Jóh. 6, 54.).

Sjá ennfremur fimta boðorð kirkjunnar.

341. Hver náðaráhrif hefur heilög kommuníon

?

Heilög kommuníon sameinar oss á innilegasta hátt

Kristi, uppsprettu allrar náðar ; auk þess hefur hún

þessi sjerstöku náðaráhrif á oss

:
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i. Hún eykur hiö yfirnáttúrlega líf í sál vorri

;

2. hún hreinsar oss frá smásyndum og verndar

oss frá stórsyndum
;

3. hún dregur úr illum tilhneigingum hjá oss og
veitir oss löngun og þrek til að lifa guðræki-

legu líf i

;

4. hún er oss trygging dýrlegrar upprisu og sælu

í himnaríki.

Kristur segir : ,,Sá, sem etur mitt hold og drekkur mitt

blóð, sá er í mjer og jeg í honum." (Jóh. 6, 57.). „S á, s e m
etur hold mitt, hefur eilíft líf og jeg mun
uppvekja hann á efsta degi." (Jóh. 6, 55.).

*342. Verður hver og einn aðnjótandi þessarar náðar?

Nei, sá er meðtekur heilaga kommuníon ó v e r ð-

ugur, þ. e. vitandi það, að hann er í

d a u ð a s y n d, hlýtur enga náð, heldur kallar reiði

Guðs yfir sig.

„H v e r sem etur þetta brauð og drekkur af
kaleik Drottins óverðuglega, sá verður sek-
ur við Drottins líkama og blóð ; hann
etur og drekkur sjer til dómsáfellis, þareð
hann ekki gjörir greinarmun á Drottins
líkama." (Kor. I. 11, 27—29).
óverðug kommuníon er talin meðal hinna stærstu synda,

er nokkur maður getur orðið sekur um ; af henni verða oft

hræðilegar afleiðingar hjer í lífinu, svo sem andleg blindni,

forherðing hjartans og stundum bráður dauði eða ónnur
þung refsing.

*343. Á hvern hátt eigum vjer að búa oss undir
heilaga kommuníon?

Á undan heilagri kommuníon eigum vjer,

1. aÖ fá fyrirgefnar allar dauðasyndir er vjer

höfum drýgt, með því að skrifta með iðrunar-

fullu hjarta,

2. að hreinsa oss eins og vjer framast getum af

öllum smásyndum,

3. að vekja hjá oss einlæga guðrækni og kærleik
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Sá, er drýgt hefur dauðasynd, skal skrifta áður
hann meðtekur heilaga kommuníon

;
þegar svo stendur á

nægir e k k i að iðrast synda sinna.

Til þess að hneigja hug þinn til guðrækn-
is á undan heilagri kommuníon, skalt þú einkum
athuga þetta þrent

:

1. H v e r kemur til þín? — Það er Jesús, konungur engl-

anna, Drottinn þinn og Guð þinn. Vek hjer t r ú þína

og t i 1 b i ð Frelsara þinn.

2. Til hvers kemur hann? — Til lítilfjörlegs og vesals

manns, syndara er svo oft hefur sært hann. Vek hjer

auðmýkt og iðrun þína.

3 Hvers vegna kemur hann? — Til þess að sam-
einast þjer sem innilegast og veita þjer himneskar
náðargjaf ir. Vek hjer v o n þ í n a, k æ r 1 e i k þinn og
innilega þ r á.

*344. Meðtökum vjer einnig heilaga kommuníon ó-

verðugt, ef vjer höfum smásyndir á sam-
viskunni?

Ef vjer höfum smásyndir á samviskunni, með-

tökum vjer sakramentið að vísu ekki óverðugt, en

vjer drögum meÖ því úr náðaráhrifum þess.

*345. Hvernig eigum vjer ennfremur að búa oss undir

sakramentið ?

Sá, er ætlar aö meötaka heilaga kommuníon, skal

vera,

1. f a s t a n d i, þ. e. alls einkis hafa neytt frá

miðnætti,

2. sómasamlega til fara.

Undanþegnir því að vera fastandi eru þeir, er meðtaka

sakramentið sem veganesti í þungum sjúkdómi;
sömuleiðis þeir, er hafa legið veikir minst mánaðartíma og

ekki hafa vissa von um bráðlegan bata. Þeir geta fengið

leyfi til þess hjá skriftaföður sínum, að meðtaka heilaga

kommuníon einu sinni eða tvisvar í viku, jafnvel þótt þeir

hafi skömmu áður tekið inn meðul eða neytt einhvers

drykkjar.

Vjer eigum að ganga að borði Drottins með djúpri lotn-

ingu, leggja saman hendur og líta niður. Við meðtöku hei-

lagrar kommuníonar, er dúknum haldið að sjer, höfðinu

lyft, munnurinn opnaður sæmilega og nemi tungubroddur-

inn við neðri vörina innanverða (ekki út yfir vörina)
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og er tungan svo hægt dregin að sjer. Vilji hostían loða

við góminn, má ekki losa hana með fingrunum, heldur með
tungunni.

*346. Hvað eigum vjer að gjöra, er vjer höfum
meðtekið heilaga kommuníon?

Er vjer h ö f u m meðtekið heilaga kommuníon,
eigum vjer að verja nokkrum tíma á bæn, tilbiðja

Frelsarann, þakka honum, helga oss honum og beið-

ast náðar hans.

*347. Hvernig eigum vjer að verja kommuníondegin-
um

Vjer eigum eftir því, sem við verður komið, að

verja deginum til guðræknisiðkana og forðast of

veraldlegar skemtanir.

Viðeigandi guðræknHðkanir á kommuníondeginum eru

t. d. að hlýða kveldguðsþjónustunni, biðja rósakransinn,

ganga krossgönguna, lesa góðar og uppbyggilegar bækur og
vitja sjúkra og fátækra.

LÍFSREGLA. Meðtak þú oft heilaga kommuníon, ef

þú getur daglega eða í hverri viku, og neyttu englabrauðs-

ins með hreinu hjarta og einlægri löngun. Minst þú þess, að
enginn tími er svo dýrmætur sem tíminn rjett á eftir kom-
muníoninni. Lát þjer eigi í augum vaxa að dvelja að minsta

kosti fjórðung stundar hjá Frelsara þínum til þess að votta

honum þakklæti þitt.

Skriftasakramentið.

348. Hvað gjörist í skriftasakramentinu?

í skriftasakramentinu fyrirgefur presturinn oss, sem
umboðsmaður Krists, þær syndir, er vjer höfum
drýgt eftir skírnina.

349. Hvernig stofnaði Jesús skriftasakramentið?

Páskadagskveldið birtist Jesús postulunum, andaði á
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þá og sag'ði : ,,Meðtakið Heilagan Anda : hverjum sem
þjer fyrirgefiö syndirnar, þeim eru þær fyrirgefn-

ar, og hverjum sem þjer haldiö þeim aftur, þeim
eru þær aftur haldnar." (Jóh. 20, 22. 23.).

350. Hafa aðrir fengið vald postulanna til þess að
fyrirgefa syndir?

Já, vald postulanna til þess að fyrirgefa syndirnar

hefur gengið að erfðum til b i s k u p a n n a og
prestanna í kaþólsku kirkjunni.

í prestvígslunni segir biskupinn við hinn nývígða prest

það sem Jesús sagði við postulana : „Meðtak Heilagan
Anda: hverjum sem þú fyrirgefur syndirnar, þeim eru þær
fyrirgefnar, og hverjum sem þjer haldið þeim aftur, þeim
eru þær aftur haldnar."

351. Hvaða náðargjöf veitir Guð oss í skrifta-

sakramentinu ?

1. í skriftasakramentinu afmáir Guð s y n d i r

vorar og gefur sál vorri aftur hið yfirnáttúr-

lega lif, hafi hún mist það

;

2. hann gefur oss upp eilífa hegningu og a?5

minsta kosti nokkurn hluta hinnar stundlegu

hegningar

;

3. hann gefur oss sjerstaka náð til þess að verj-

ast þvi aö syndga aftur.

352. Fæst f}TÍrgefning allra synda í skriftasakra-

mentinu?

Já, i skriftasakramentinu fæst fyrirgefning a 1 1 r a

synda, er menn hafa drýgt frá því er þeir voru

skírðir.

353. Hver er skyldur til þess að meðtaka skrifta-

sakramentið?

Skyldur til þess aö meðtaka skriftasakramentið er

hver sá, er drýgt hefur dauðasynd eftir að hann

var skírður.
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Sjá fjórða boðorð kirkjunnar.

354. Hvers þarf við til þess að meðtaka sem vera ber

skriftasakramentið ?

Til þess að meðtaka sem vera ber skriftasakrament-

ið, er þess krafist að vjer

1. rannsökum samvisku vora,

2. iðrumst synda vorra,

3. einsetjum oss að bæta ráð vort,

4. skriftum syndir vorar,

5. játumst fúslega undir skriftir þær, er prestur-

inn setur oss.

Til þess að vjer getum gjört alt þetta sem vera ber,

verðum vjer fyrst að biðja auðmjúkir um aðstoð H e i 1 a g s

A n d a.

1. Rannsókn samviskunnar.

355. Hvernig rannsökum vjer samvisku vora ?

Fyrst hugleiðum vjer, hvenær vjer höfum skriítaö

síðast sem vera ber og hvort vjer höfum framkvæmt
skriftir þær, er oss voru settar

;
því næst skal farið

yfir boðorð Guðs og kirkjunnar, og höfuðsyndirnar

sjö, ennfremur ber oss að athuga, hvernig vjer höf-

um syndgað í hugsunum, orðum eða gjörðum, eða

með vanrækslu.

Að því er dauðasyndirnar snertir ber að taka tillit til

tölu þeirra og helstu atvika.
Við rannsókn samviskunnar skal þess gætt, að vera hvorkt

f 1 j ó t f æ r og ó n á k v æ m u r nje alt of k v í ð a f u 1 1 u r.

Rannsókn samviskunnar verður oss a u ð v e 1 d, ef vjer

rannsökum hana á hverju lcveldi og förum oft til skrifta.

2. Iðrunin.

356. Hvert er höfuðatriðið í skriftasakramentinu?

Höfuðatriðið í skriftasakramentinu er iðrunin.

10
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A 1 d r e i verður n e i n persónusynd fyrirgef in án iðr-
unar.

357. Hvenær er iðrun vor í raun og veru sönn?

Iðrun vor er í raun og veru sönn, þegar vjer
hryggjumst sárlega yfir því, ao hafa drýgt
syndirnar.

Það eitt, að mæla iðrunarbæn af munni fram, er engin
iðrun. Iðrunin verður að koma frá hjartanu, eins og hjá
M a g d a 1 e n u, P j e t r i, eða t o 1 1 h e i m t u m a n n i n-

um í musterinu og ræningjanum á krossinum.

358. Hvernig á iðrun vorri að vera háttað, þegar vjer

skriftum?

Þegar vjer skriftum eigum vjer,

i. að iðrast allra synda vorra, að minsta kosti

allra dauÖasynda,
2. iðrast þeirra vegna þess, aö vjer höfum s t y g t

G u ð með þeim,

3. iðrast þeirra s v o e i n 1 æ g 1 e g a, að ekkert i

heiminum geti komið oss til að drýgja þær á

ný.

1. Hafi maður einungis smásyndir að skrifta. og
iðrist ekki neinnar þeirra innilega, verður skriftamálið ógilt.

Þá er ráðlegt að skrifta aftur einhverja stærri synd frá

fyrri tímum.
2. Sá, er einungis iðrast synda sinna a f þ v í, að þær

hafa bakað honum h n e y s u eða stundlegan skaða,
hefur enga sanna iðrun. Þannig var háttað með A n t i-

o ku s.

3. Sje iðrun vor sönn, höfum vjer meiri andstygð
á syndinni enáölluöðruí heiminum. Sjá sp. 256—258.

359. Er meir en ein tegund af iðrun til, sem hefur

gildi í augum Guðs?

Það er til tvenskonar iðrun, sem sje, iðrun a f

ótta við Guð og iðrun af kærleik til

G u ö s. Hvor um sig hefur sitt gildi fyrir Guði.

Iðrun af ótta við Guð er einnig nefnd ófullkomin
iðrun, en iðrun af kærleik á Guði f u 1 1 k o m i n i ð r u n
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360» Hvenær iðrumst vjer af ótta við Guð?

Vjer iðrumst af ó 1 1 a við Guð, þegar vjer iðrumst

synda vorra af kvíða við h e g n i n g u hans.

Hve mjög sem vjer óttumst Guð eigum vjer samt sem
áður að vænta íyrirgef ningar hans. Það getum
vjer öruggir, því Guð hefur af miskunn sinni heitið hverj-

um iðrandi syndara fyrirgefningu, og Kristur hefur áunnið
oss öllum hana.

361. Hvenær iðrumst vjer af kærleik til Guðs?

Vjer iðrumst af k æ r 1 e i k til Guðs, þegar vjer

iðrumst synda vorra af þeirri ástæðu, að vjer höf-

um sært algóðan Gu ð með þeim, hinn mesta
velgjörara vorn og ástríkasta föður.

Iðrun af kærleik til Guðs ber þann árang-
ur, að allar syndir, — einnig dauðasyndir —
eru oss fyrirgefnar þegar í stað. Samt sem
áður ber oss að skrifta syndir þær, er fyrirgefnar hafa
verið á þennan hátt, þegar er kostur er á því.

Vilji maður eigi eiga á hættu að deyja að óvörum í dauða-
synd, er ráðlegt að vekja oft hjá sjer f ullkomna i ð r-

u n, einkum á kveldin, áður en gengið er til

h v í 1 u, einnig þegar vér lendum í lífsháska, og í

h v e r t s i n n, er vér höfum verið svo ógæfusamir að
d r ý g j a d a u ð a s y n d. Verðir þú þess vísari, að ein-

hver liggi fyrir dauðanum, og enginn prestur sé nálægur,

þá hjálpaðu hinum veika til þess að vekja hjá sér full-

komna iðrun. H v e r n i g að því er farið, sést af sp. 368.

362. Hvað eigum vjer að gjöra, til þess að geta vakið
hjá oss einlæga iðrun?

Til þess að geta vakið hjá oss einlæga iðrun eig-

um vjer að b i ð j a innilega um aðstoð Heilags

Anda; þvínæst skulum vjer a t h u g a,

1. hve hræðilegrar hegningar vjer höfum unnið

til með syndum vorum, annaðhvort í helviti

eða hreinsunareldinum,

2. hve vanþakklátir vjer höfum verið við vorn

guðdómlega Frelsara, er hefur liðið svo miki5

vor vegna,
10*
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3. hve mjög vjer höfum sært vorn himneska Föð-
ur, sem er svo óendanlega góður og verður allr-

ar elsku vorrar.

363. H v e n æ r eigum vjer að vekja hjá oss iðrun
'

þegar skriftasakramentið er meðtekið?

Vjer eigum að vekja hjá oss iðrun á u n d a n
skriftunum, eða að minsta kosti á u n d a n a f-

lausninni (absolution).

3. Góður ásetningur.

364. Hvað er góður ásetningur?

Góður ásetningur er ákveðinn vilji til þess að bæta
Ííferni sitt og syndga ekki framar.

365. Hvenær verður með rjettu sagt, að maðurinn hafi
' góðan ásetning?

Sagt verður með rjettu að maðurinn hafi góðan

ásetning, þegar hann er fastráðinn í þvi

i. að forðast allar syndir, að minsta kosti allar

dauðasyndir,

2. að forðast nánasta færi til syndar, og nota hin

nauðsynlegu meöul til afturhvarfs,

3. að inna af hendi skriftir þær, er settar hafa

verið, og rjettmætar ska'ðabætur.

366. Hvað er nánasta færi til syndar

?

Nánasta færi til syndar er það, er að öllum

likindum myndi leiða oss til syndar, ef aö vjer

forðuðumst það ekki, t. d. einhver manneskja, fje-

lagsskapur, spil, bók o. s. frv.

„Sá, er háskann elskar, ferst í honum." (Sír. 3. 27).

367. Hver verður afleiðingin af því, ef vjer eigi
viljum forðast dauðasyndina og nánasta tækifæri

til hennar?
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V i 1 j u m v j e r eigi forðast dauðasyndina og
nánasta tækifæri til hennar, verður skriftamálið

ógilt og aflausnin stoðar ekkert, en vjer drýgjum
dauðasynd með þvi að meðtaka hana.

368. Á hvern hátt getum vjer vakiÖ iðrun og góðan
ásetning?

Drottinn minn og Guð ! Jeg hef syndgað oft og
mikið og verðskuldað refsingu þína. Vertu mjer
aumum syndara miskunnsamur. Guðdómlegur Son-

ur þinn dó á krossinum af kærleik til mín, en jeg

hef endurgoldið kærleik hans með vanþakklæti

;

mig iðrar þess nú sárlega. — Himneski Faðir, þú
ert óendanlega góður og þó hef jeg móðgað þig

svo mjög. Jeg iðrast þess nú af öllu hjarta minu og
áset mjer fastlega að flýja syndina og nánasta tæki-

færi til hennar, einnig að nota meðul þau, er geti

leitt mig til betrunar, því aö jeg vil með engu móti

styggja þig aftur. Veit mjer náð þina til þess. Amen.

4. Skriftir

369. Hvers vegna er það nauðsynlegt, að
skrifta syndir sínar?

Það er nauðsynlegt að s k r i f t a syndir sinar

vegna þess, a8 Kristur mælti svo fyrir, þegar hann
stofnaði skriftasakramentið.

Kristur sagði : „Hverjum, sem þjer fyrirgefið synd-
irnar, þeim eru þær fyrirgefnar, og hverjum, sem þjer haldið

þeim aftur, þeim eru þær afturhaldnar." Til þess, að prest-

urinn geti vitað, hverjum hann á að fyrirgefa og
hverjum hann á að s y n j a, er það óumflýjanlegt, að synd-

arinn opni hugskot sitt fyrir honum og játi syndir sínar,

þ. e. hann verður að skrifta.

Þess vegna hefur það frá dögum postulanna verið al-

mennur siður og venja í kirkjunni að skrifta. Og heilög
r i t n i n g skýrir frá því, að þegar Páll var í Efesus, komu
margir írúaðir til hans og játuðu syndir sínar. (Ps. 19. 13).
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B a s i 1 í u s h e 1 g i (dáinn árið 379) skrifar : „Vjer verðum
að játa syndir vorar fyrir þeim, er hafa fengið það starf, að
fara með hina guðdómlegu leyndardóma (þ. e. prestunum).
Og Ágústínus helgi (dáinn árið 430) kemst svo að orði

:

„Enginn segi : Jeg iðrast í leyni, og Guð, sem þekkir mig,
veit hvað gjörist í hjarta mínu. Eða skyldi það vera sagt
út í bláinn: Hvað þjer leysið á jörðu, skal vera leyst á
himni?"

370. Hverjar syndir ber oss að skrifta?

Oss ber að skrifta allar dauðasyndir, er vjer

vitum oss seka um, ennfremur skal þess getið,

h v e o f t vjer höfum drýgt þær.

Oss ber að segja svo nákvæmlega sem föng eru á, hve
oft vjer höfum drýgt hverja synd, t. d. : Þessa synd hefi

jeg jafnaðarlega drýgt einu sinni, tvisvar, þrisvar á dag,

á viku, mánuði
Smásyndir er eigi skylt að skrifta, en það er gott

og gagnlegt að gjöra það. Ef vjer vitum eigi hvort eitthvað

sje smásynd eða dauðas^aid, þá skal það skriftað, því að
vel má vera að eitthvað, er vjer álítum smásynd, sje í raun
rjettri dauðasynd.

371. Hver atvik ber oss að skrifta?

Skrifta ber þ a u a t v i k, er gjöra syndina a ð

mun stærri.

Hjer undir ber að telja: 1. atvik, er gjöra smásynd að

dauðasynd, t. d. að stela einhverju, sem mikið verð er

í, að vinna einhverjum mikið tjón; 2. atvik, er gjöra

dauðasynd enn þá þyngri, t. d. að stela frá kirkju, að
biðja foreldrum sínum óbæna, að beita ofbeldi við

p r e s t. Þegar skýrt er frá atvikum, má ekki fegra neitt,

ekki nefna aðra menn með nafni, ekki segja sögur, er ekki

koma málinu við, en vera sem stuttorðastur og gagnorð-

astur.

372. Á hvern hátt eigum vjer að haga ortSum

vorum, þegar vjer skriftum?

Vjer eigum að haga orðum vorum þannig, að

skriftafaðirinn skilji oss rjett.

Best er að nefna syndina með hinu venjulega nafni, svo

sem gjört er í leiðarvísi skrifta.
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373. Hver verður afleiðing þess, ef vjer leynum
dauðasynd í skriftum með vitund og vilja

?

Ef vjer leynum dauðasynd meö vitund og
vilja verða skriftirnar ó g i 1 d a r og auk þess

drýgjum vjer dauðasynd á ný.

374. Hvers ber oss að gæta, þá er vjer af rangri
feimni fyrirverðum oss að skrifta

dauðasynd ?

Oss ber að gæta þess, aö betra er þó að skrifta

syndir sínar fyrir presti, sem er skuldbundinn tíi

að þegja yfir þeim, en að lifa í syndinni si-órólegur,

deyja ófarsæll og veröa sjer til skammar frammi
fyrir öllum heimi á dómsdegi.

Hreinskilnisleg játning veitir samviskunni ró og frið.

Skriftafaðirinn er skyldur til að þola heldur dauða, en
að segja nokkuð af því, er honum hefur verið trúað fyrir

í skriftastólnum. Eigi má hann heldur nota það á nokkurn
annan hátt, er hann hefur fengið að vita þar.

Ef vjer af tilviljun skyldum heyra það, sem annar segir

í skriftastólnum, erum vjer einnig skyldir til hinnar ströng-

ustu þagmælsku.

375. Hvað eigum vjer að gjöra, ef vjer höfum
undanfelt eitthvað úr skriftunum, sem vjer

áttum að skrifta?

Ef vjer höfum undanfelt eitthvað óvilj-
a n d i, sem vjer áttum að skrifta, þurfum vjer að

eins aö skrifta það í næsta skifti.

En ef vjer höfum undanfelt eitthvaÖ v i 1 j-

a n d i, veröum vjer að segja, hversu oft þetta hefur

átt sjer stað, og vjer verðum aÖ endurtaka allar

ógildu skriftirnar.

Skriftir, þar sem endurteknar eru nokkrar eða allar fyrri

skriftir, eru nefndar aðalskriftir.

*376. Hvenær eru aðalskriftir nauðsynlegar?

Aðalskriftir eru nauðsynlegar, þegar undan-

farandi skriftir hafa verið ógildar.
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Skriftir eru ó g i 1 d a r,

1. þegar vjer höfum ekki skriftað dauðasynd, annaðhvort
viljandi, eða vegna afar-hirðulausrar samviskurann-
sóknar

;

2. þegar vjer höfum skriftað án sannrar iðrunar og al-

varlegs ásetnings.

*377. Hvenær er gagnlegt að skrifta aðalskriftir?

Gagnlegt er að skrifta aðalskriftir,

1. við undirbúning undir fyrstu heilögu kom-
muníon

;

2. við val á lífsstöðu og þá menn taka nýja lífs-

stefnu

;

3. á fagnaðar- og minningarhátíðum (Jubileum)
og við trúarvakningar

;

4. sem undirbúning undir dauðann.

378. Hvernig byrjum vjer játningu vora í skrifta-

stólnum ?

Vjer signum oss og segjum :
,Jeg aumur og synd-

ugur maður ber þær sakir á mig fyrir Guði almátt-

ugum og fyrir yður, presti í umboði Guðs, að jeg,

síðan jeg skriftaði síðast, er var ...., hafi drýgt

þessar syndir." (Þessu næst nefnum vjer syndirnar

hverja fyrir sig).

379. Hvernig endum vjer játninguna í skriftastólnum ?

„Þessara synda og allra synda á æfi minni yðrast

jeg af öllu hjarta, af því að jeg hef móðgað Guð,

hinn æðsta og besta. Jeg hata allar syndir mínar

og áset mjer alvarlega að syndga ekki oftar og
forðast grandvarlega nánustu færi til syndar. Jeg bið

um hjálpsamlegar skriftir og prestlega aflausn."

Eftir skriftirnar áminnir presturinn þann, er skriftað hef-

ur, setur honum einhverja yfirbót og veitir honum aflausn

með þessum orðum : ,Jeg fyrirgef þjer syndir
þ í n a r í nafni Fóðurins og Sonarins og hins Heilaga

Anda." Amen.
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5. Settar skuftir (yfirbót).

380. Hvers vegna setur presturinn oss yfirbót?

Presturinn setur oss yfirbót,

1. til þess aÖ veita oss tækifæri til þess að vinna

af oss stundleg syndagjöld, aö minsta kosti afj

einhverju leyti

;

2. til þess að minna oss á, aö nauösynlegt sje,

aö vjer bætum líferni vort.

*381. Gefur Guð þá ekki upp ö 1 1 syndagjöld,
ásamt syndinni?

Guð gefur oss ætíð upp hina e i 1 í f u hegningu
ásamt syndinni, en eigi ætírj alla s t u n d 1 e g a

hegningu.

Þess vegna sagði Nathan spámaður við Davíð : „D r o 1 1-

inn hefur numið burt synd þína .... En þá
refsingu verður þú þó að þola, að sonurinn,
sem þjer er fæddur, skal vissulega deyj a."

(Kon. II. 12, 13.).

382. Hvað eru s t u n d 1 e g syndagjöld ?

S t u n d 1 e g syndagjöld eru þær refsingar, er vjer

verðum afj þola vegna synda vorra, annaö hvort

hjer í heimi eða í hreinsunareldinum.

Til þess að vjer þurfum eigi lengi að kveljast í hreins-

unareldinum, eigum vjer af eigin h v ö t u m, að inna

af hendi yfirbótaverk og bera þrautir vorar
á jörðunni með þolinmæði. Á þann hátt getum
vjer jafnvel áunnið oss mikla náð og ríkuleg laun í himna-
ríki.

383. Verða skriftirnar ó g i 1 d a r, ef vjer leysum
eigi settar yfirbætur af hendi?

Ef vjer á undan aflausninni höfum verið reiðubún-

ir til að leysa af hendi settar yfirbætur, verða skrift-

irnar e i g i ó g i 1 d a r, enda þótt sett yfirbót sjc

eigi af hendi leyst á eftir ; en vjer drýgjum synd,

ef það er gjört með vilja og sviftum sjálfa oss mik-

illi náð meri því.
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Auk settrar yfirbótar er tvent annað, er miklu skiftir og
e k k i má gleyma, sem sj e :

1. Að reyna eftir megni að b æ t a þann skaða, er maður
hefur valdið náunga sínum með því að hneyksla hann
eða baka honum stundleg vandræði

;

2. að n o t a h i n n a u ð s y n 1 e g u m e ð u 1 til þess að
bæta líferni sitt.

L í F S R E G L A. Skriftaðu of t, en þó aldrei án alvar-

legs undirbúnings. Skriftaðu ávalt eins og þú myndir gjöra,

ef þú vissir að þú ættir að deyja þegar á eftir. Eftir skrift-

ir er gott og gagnlegt að athuga það, sem Jesús sagði við

veika manninn við Sauðahliðs laugina: „Sjá, nú ert þú
orðinn heill, syndga þú ekki framar, til þess að þjer vilji

ekki annað verra til." (Jóh. 5, 14.).

Aflát.

384. Hvað er aflát?

Aílát er uppgjöf stundlegra synda-
g j a 1 d a, er oss hafa eigi verið uppgefin ásamt
með syndinni.

Sú staðhæfing, að kirkjan fyrirgefi drýgðar eða jafnvcl

ódr)-gðar syndir með aflátum, eða að hún selji aflát fyr-

ir peninga, er annaðhvort sprottið af vanþekkingu eða er

beinlínis rógburður. Ekkert þvílíkt hefur kirkjan nokkru
sinni gjört.

Þegar kirkjan veitir oss aflát, borgar hún á vissan hátt

þá skuld, sem vjer erum í við Guð. Til þess notar hún
hinn ótæmanlega verðleika-auð, er Frelsari vor og dýrlingar

hans hafa safnað, og kirkjunni eru veitt umráð yfir, hin-

um trúuðu til hagnaðar.

*335. Hver hefur veitt kirkjunni heimild til þess að

veita aflát?

Kristur hefur sjálfur veitt kirkjunni heimild til þess

að veita aflát, er hann sagði : „A 1 1, sem þjer leys-

ið á jörðu, skal einnig á himni leyst vera." (Matth.

18, 18.).
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386. Hve margskonar aflát á sjer stað?

Tvenskonar aflát á sjer stað, sem sje:

i. F u 1 1 k o m i ð aflát, þá ö 1 1 stundleg synda-

gjöld eru upp gefin

;

2. ófullkomiÖ aflát, þá einungis nokkur
hluti hinna stundlegu syndagjalda er upp gef-

inn.

i. Fullkomið aflát er t. d. Jubileums-aflát og aflát á
dauðastundinni (aðalaflausn).

2. Ársaflát, ioo daga aflát, 40 daga aflát merkir upp-
gjöf svo mikilla syndagjalda, sem eftir ákvæðum fornkirkj-
unnar var hægt að vinna af sjer með árs, hundrað daga eða
fjörutíu daga opinberum yfirbótaverkum.
Með nærfelt hverju af láti getum vjer h j á 1 p a ð s á 1 u n-

um í hreinsunareldinum.

387. Hvers þarf með til þess að geta fengið aflát?

Til þess að geta fengið aflát þurfum vjer,

1. að vera í náöarástandi

;

2. a'ð uppfylla nákvæmlega hin settu skilyrði.

1. Til þess að geta fengið fullkomið aflát — að
fullu og öllu — verðum vjer að vera lausir við sjer-

hverja synd, einnig smásyndir.
2. Aflát veitir oss eigi undanþágu frá því, að bæta fyrir

syndir vorar, heldur er það oss þvert á móti hvöt til þess

að bæta fyrir syndir vorar og til þess að vinna góðverk.

LÍFSREGLA. Með afláti getum vjer með hægu móti
losað oss við margar og miklar þrautir, sem vjer annars
yrðum að þola hjer eða í hreinsunareldinum. Reyndu þess

vegna að vinna þjer og sálunum í hreinsunareldinum mikið
aflát. Ásettu þjer, þegar þú biður morgunbæn þína, að þú
skulir vinna þjer alt það aflát sem þú getur með guðræknis-
verkum, sem þú vinnur yfir daginn.

Settu á þig þessar stuttu aflátsbænir

:

„J e s ú s m i n n, m i s k u n n a þ ú mjer!" (100 daga
aflát).

,,Á s t f ó ! g n a h j a r t a J e s ú, v e r þ ú k æ r 1 e i k u r

minn!" (300 daga aflát).

,J e s ú s, sonur D a v í ð s, miskunna þú mjer!' :

(100 daga aflát).
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Síðasta smumingin.

388. Vegna hverra hefur Kristur stofnað síðustu
smurninguna ?

Kristur hefur stofnað síðustu smurninguna vegna
þeirra, er s j ú k i r eru, til andlegrar og líkam-
legrar velferðar þeirra.

Af orðum postulans Jakobs sjest, að Kristur hefur
stofnað hina síðustu smurning : „S j e einhver
veikur yðar á meðal, þá kalli hann til sín
presta kirkjunnar og þ eir biðji yfir honum
og smyrji hann með olíu í nafni Drottins;
og trúarbænin mun frelsa hinn sjúka og
Drottinn mun veita honum bata og, hafi
hann syndir á samviskunni, munu þæi hon-
um fyrirgefnar v e r ð a." (Jak. 5, 14. 15.). Það væri
öldungis ómögulegt að fá f y r i r g e f n i n g u s y n d a

s i n n a með olean og bæn prestsins, nema því að eins að
Kristur sjálfur hefði ákveðið það þannig.

389. Hvernig er hin síðasta smurning veitt?

Presturinn smyr hin fimm skilningarvit sjúklings-

ins meö vígðri olíu og segir um leið : „Með þessari

heilögu smurning og líknsamri miskunn sinni fyr-

irgefi Drottinn þjer það, er þú hefur syndgað með
augum þínum, eyrum þínum o. s. frv. Amen.

390. Hver áhrif hefur hin síðasta smurning?

1. Hin síðasta smurning veitir fyrirgefningu allra

þeirra synda, er sjúklingurinn hefur iðrast, en

er ekki fær um að skrifta;

2. veitir uppgjöf allra stundlegra syndarefsinga

;

3. eykur hina helgandi ná'S

;

4. veitir styrk í þjáningum og freistingum, eink-

um í sjálfu dauðastriðinu.

391. Hvern líkamlegan 1)ata getur síðasta smurn-—
ingin veitt?

Síðasta smurningin linar oft þrautir sjúklingsins.
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stundum veitir hún jafnvel fullan bata, þegar
það er sál hans til velferðar.

Sumir líta svo á, ef veita eigi einhverjum hina síðustu

smurning, þá sje öll von úti um hann. En hið gagnstæða er

miklu fremur tilfellið, því ef sjúklingurinn meðtekur síð-

ustu smurning í tíma, þá eru miklu meiri líkur til þess að
honum batni aftur.

392. Hver má og á að meðtaka hina síðustu smurning?

Hver kaþólskur maður, sem kominn er til vits og
ára og er hættulega veikur, má og á að
meðtaka hina síðustu smurning.

Einnig börn 5—6 ára að aldri eiga að meðtaka síðustu

smuming, er þau eru mjög veik, því að þau geta cirýgt

synd þegar á þeim aldri.

393. Hvenær á sjúklingurinn að meðtaka síðustu

smurning?

Ef mögulegt er, á sjúklingurinn að meðtaka síðustu

smurning á meðan hann hefur f u 1 1 a r æ n u.

Með því að hin síðasta smurning á ekki einungis að
styrkja sjúklinginn í dauðastríðinu, heldur einnig að gefa
honum þrek til að bera veikindin og jafnvel ná bata og
lækningu, þá leiðir af því, að hæfilegastur tími til þess að
meðtaka þetta sakramenti er, þegar sjúkdómurinn by r j ar
að verða alvarlegur. Því að postulinn segir ekki : ,,Ef ein-

hver yðar liggur fyrir dauðanum," heldur : „Sje einhver

veikur yðar á meðal." Vinir og vandamenn sjúklingsins

drýgja því mikla synd, ef þeir eru orsök í því, að sjúkling-

urinn er eigi þjónustaður í tíma og veitt heilög sakramenti.

Það er einnig skylda þeirra að sjá um, að alt sje í röð og
re^lu í sjúkraherberginu, þegar á að þjónusta sjúklinginn.

Þessir hlutir eiga að vera í sjúkraherberginu : i. borð með
hvítum dúk, 2. róðukross og tvö vígð kerti, 3. vígsluvatns-

ker og glas með drykkjarvatni.

,*394. Hversu oft má meðtaka síðustu smurning?

Síðustu smurning má meðtaka e i n u s i n n i í

hverjum alvarlegum sjúkdómi; þó má endurtaka

hana í sömu veikindum, þegar svo stendur á, aö

hættan hefur verið um garð gengin, en komið í ljós

aftur.
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395. Hvernig á sjúklingurinn að búa sig undir a6
meðtaka síðustu smurning?

Áður en sjúklingurinn meðtaki síðustu smurning á

hann,

i. að vekja hjá sjer trú, von, kærleik, iðrun og
undirgefni undir Guðs vilja,

2. skrifta syndir sínar að svo miklu leyti sem
hann getur.

LÍFSREGLA. Geymdu ekki til síðustu stundar að
meðtaka heilög sakramenti. Búðu þig undir komu dauðans
í tíma, svo að hann komi ekki óvörum yfir þig, og að þú
verðir ekki að ganga fyrir dómara þinn óviðbúinn.

Prestvígslan.

396. Hvað meðtekur sá, er prestvígslu fær?

Sá, er prestvígslu fær, meðtekur hið prestlega vald

og náð til þess að rækja prestsstarfið á rjettan hátt.

397. Hvert vald hefur presturinn?

Presturinn hefur vald til

i. að bera fram heilaga messufórn,

2. að fara með heilög sakramenti,

3. að blessa og vígja.

Sá getur aldrei mist þetta vald, er með prest-

vígslunni hefur þegið það, því prestvígslan gefur sálunni

óafmáanlegt auðkenni.
Vígslan í sjálfu sjer veitir þó ekki heimild til þess, að

framkvæma öll prest<=verk, til þess þarf boð eða köllun frá

hinum rjettmætu vyfirmönnum kirkjunnar, því Kristur seg-

ir : „Sannlega, sannlega segi eg yður, hver sem ekki geng-

ur um dyrnar inn í sauðahúsið, heldur stígur inn annars-

staðar, sá er þjófur og ræningi." (Jóh. 10, 1.).

*398. Hver getur veitt prestvígslu?

B i s k u p a r einir geta veitt prestvígslu
;
því þeir
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einir hafa meÖ biskupsvígslunni fengið

heimild til þess frá postulunum.

Prestvígsla er framkvæmd á þenna hátt : Biskupinn b i ð-

ur blessun Guðs yfir þann, er á að vígja, með því að
leggja hendur yfir hann

;
því næst leggur biskupinn

stólu og messuhökul yfir hann, smyr hendur hans með vígðri

olíu og rjettir honum patínu með hostíu og kaleik með víni.

Loks veitir hann honum vald til að fyrirgefa syndir. Sjá
sp. 350.

Biskupsvígslan er fylling og fullkomnun prest-

vígslunnar, hún veitir þeim, er meðtaka hana, meira vald

og náð.

*399. Getur veraldlegt yfirvald eða söfnuður veitt

nokkrum kirkjulegt vald?

Nei, veraldlegt yfirvald getur ekki fremur en söfn-

uður veitt neinum kirkjulegt vald, með því aö hvor-

ugt þeirra hefur þegið heimild til þess.

*400. Hvað segir heilög ritning um prestvígsluna?

Heilög ritning segir,

1. að Jesús Kristur hafi veitt postulunum orests-

legt vald og náðargjafir,

2. að postularnir hafi veitt öðrum þetta vald og
þessar náðargjafir.

1. Við hina síðustu kvöldmáltíð veitti Kristur postulun-

um heimild til þess að bera fram heilaga messufórn ; á upp-
risudaginn gaf hann þeim vald til þess að fyrirgefa syndir.

Við önnur tækifæri veitti hann þeim einnig vald til þess

að fara með hin önnur heilög sakramenti og til þess að vígja

og blessa.

2. Hl. Páll postuli skrifar Tímoteusi, biskupi í Efesus

:

„Þess vegna minni jeg þig á, að glæða hjá þjer þá n á ð a r-

g j ö f , sem þjer er veitt með minni handayfirlagn-
ingu." (Tím. II. 1, 16.). Postularnir hefðu eigi getað veitt

náð Guðs með því að leggja hendur yfir, nema því að eins

að Kristur hefði skipað svo fyrir. Prestvígslan hlýtur því að
vera sakramenti, stofnað af Kristi sjálfum.

Hið sama kennir erfikenningin oss einnig.

Hl. Ágústinus nefnir prestvígsluna samhliÖa skírninni og
segir svo : .,Hvort um sig er sakramenti, sem reyndar eng-
inn efast um." Kirkjuþingið í Trident kemst svo

að orði : ,,Ef einhver fullyrðir, að prestvígslan sje ekki sann-
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arlegt sakramenti, stofnað af Kristi sjálfum, þá sje hann
útilokaður frá kirkjunni."

Hver má verða prestur?

Sá einn, er kallaður er af Guði, má veröa prestur.
Sá einn er kallaður til prestsstöðunnar, sem i. hefur,

stöðugt en ekki af augnablikshrifningu, einlæga og sanna
löngun til þess að helga líf sitt þjónustu Drottins, mönnun-
um til sáluhjálpar, 2. hefur nægilegt sálarþrek til þess að
geta með Guðs hjálp rækt hinar háleitu skyldur preststöð-

unnar.
Undirbúningur undir prestvígsluna eru fjórar lægri og

tvær hærri vígslur (subdjákna- og djáknavígslan).

LÍFSREGLA. Sýndu ætíð prestunum lotningu og
auðmýkt. bví þeir eru staðgöngumenn Guðs og umsjónar-
menn náðarmeðala hans. Biddu einnig fyrir prestum þínum,
því að þeir hafa margar erfiðar skyldur að rækja og leggja

mikið í sölurnar þín vegna.

Hjónabands-sakramentið.

402. Hver hefur stofnað hjónabandið?

Sem sáttmáli milli manns o g konu er

hjónabandið þegar stofnað af Guði í Paradís; en

Kristur hefur síðan hafið hjónabandið í tölu

sakramenta.
Kristið hjónaband er því í sannleika heilagt. Það er ímynd

hins heilaga sambands Krists og brúðar hans, heilagrar

kirkju.

403. Hvers vegna hefur Kristur sett hjónabands-

sakramentið ?

Kristur hefur sett hjónabandssakramenti'ð til þess,

að þeir, sem ganga i hjónaband, geti öðlast náð til

þess að rækja með trúmensku skyldur hjónabands-

ins.

*404. Hvernig fer hjónavígslan fram?

Brúðhjónin lýsa yfir því, að viðstöddum sóknar-
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presti og tveim vottum, að þau heiti hvort öðru eig -

inorði, og að því búnu lýsir presturinn blessun sinni

yfir sáttmála þeirra.

*405. Er hægt að rjúfa kristilegt hjónaband?

Kristilegt hjónaband er ó r j ú f a n 1 e g t, þ. e. það
verður eigi rofið af öðru en dauðanum.

„Það, sem Guð hefur sameinað, má maðurinn eklci sund-

urskilja." (Maíth. 19, 6.)-

Þegar veraldlegt yfirvald lýsir yfir því, að
hjónabandið sje rofið, og leyfir þeim, sem skilin eru, að

giftast aftur, þá hefur slíkt ekkert gildi í augum Guðs og
kirkjunnar, því Frelsari vor segir : ..Hver, sem segir skilið

við konu sína og gengur að eiga aðra, drýgir hór, og hver,

sem tekur þá konu, sem hefur skilið sig frá manni sínum,

drýgir hór." (Lúk. 16. 18). Kirkjan getur að vísu, þegar
gildar ástæður eru fyrir hendi, leyft að hjón búi eigi saman

;

en þrátt fyrir það eru þau hjón sem áður, og hvorugt þeirra

getur gifst aftur, meðan hitt lifir.

*406. Hverjar eru skyldur hjónanna?

Skyldur hjónanna eru,

1. að lifa saman í ást og vera hvort öðru trú,

2. að uppala börn sín í gnðsótta með orðum og
gjörðum,

3. maðurinn á að vinna fyrir konu sinni og börn-

um, en konan á að hlýða manni sínum í öllu

því, sem rjett er og heiðarlegt.

Ótrygð í hjúskap eða hórdómur er meðal hinna stærstu

synda.

*407. Hvers ber þeim að gæta, sem ætla að ganga í

hjónaband?

Þeim, sem ætla að ganga í hjónaband ber að gæta
þess,

1. að trúlofast ekki án þess að hafa rækilega at-

hugað ráð sitt,

2. að vera lausir við alla meinbugi hjónabandsins.

3. að lifa í allri siðsemi trúlofunartímann,
11
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4. a'ð skrifta og meðtaka heilaga kommuníon á

undan vígslunni.

Trúlofunin er gjörð af 1 j e 1 1 ú ð, þegar maður viÖ valið

á maka sínum leitar ekki ráða skynseminnar, en lætur ástríð-

una ráða. Skynsemin krefst þess, að makinn sje góður og
guðhræddur, því hvorki auður nje fegurð gjöra hjónabandið
hamingjusamt, heldur einungis dygðir og guðrækni.

Trúlofanir eru því að eins g i 1 d a r, að þær sjeu gjörðar
skriflega og sje skjalið undirskrifað af báðum málsaðilum,

og auk þess af sóknarprestinum eða tveim vottum.

Tobías og Sara brúður hans eru öllu trulofuðu fólki

fögur fyrirmynd. „Vjer erum heilagra manna börn, sagði

Tobías við brúði sína, og sæmir eigi að fara að eins og
heiðingjar, er eigi þekkja Guð." (Tob. 8. 5).

*408. Er það synd, að halda eigi lögmæta trú-
1 o f u 11 ?

Það er stórsynd að halda eigi lögmæta trú-

lofun, nema því að eins að gildar ástæður sjeu

til þess að rjúfa hana.

*409. Hverj ir hjónabandsmeinbugir eru til

?

Til eru tvenskonar hjónabandsmeinbugir,
þ. e. 1. þeir, sem gjöra hjónabandið ó 1 e y f i 1 e g t.

2. þeir, sem gjöra hjónabandið ó g i 1 1.

1. óleyfilegt er þeim að ganga í hjónaband,^ er

bundnir eru hinu minna skírlíf isheiti. Ennfremur er hjóna-

bandið óleyfilegt, ef annar málsaðili er ekki kaþólskur og

undanþága ekki er fengin.

2. Ógilt er hjónabandið, t. d. sakir skyldleika í þriðja

lið og mægða í öðrum lið, sakir andlegs skyldleika (sj:'i

sp. 310), eða ef annar málsaðili er ekki kristinn.

*410. Hvað er svo nefndur lokaður tími?

Svonefndur 1 o k a ð u r t i m i er tímabilio írá

fyrsta sunnudegi í aöventu til jóla og frá öskudegi

til páska.

A því tímabili má ekkert hátíðlegt brúðkaup fara fram..
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*411. Hvað er blandað hjóuaband?

Blandaö hjónaband er það nefnt, þegar

annar aðili er kaþólskur, hinn ekki, en þó kristinn.

*412. Hvað ber vandlega að athuga, áður gengið er

í blandað hjónaband?

Vandlega ber ao athuga það, að kirkjan er af gild-

um ástæðum mótfallin blönduðu hjónabandi, og
leyfir það því að eins, að nægar ástæður sjeu fyrir

hendi, og sömuleiðis að trygging sje fyrir því, að

börn þau, er fæðast í hjónabandinu, verði alin upp
í kaþólskri trú.

*413. Hvers vegna er kirkjan mótfallin blönduöu
hjónabandi?

Kirkjan er mótfallin blönduðu hjónabandi,

i. vegna þess, að i slíku hjónabandi vantar s a m-
eiginlega t r ú, sem er verulegt skilyrði

fyrir farsælu hjónabandi

;

2. vegna þess, að það hjónanna, sem kaþólskt er,

getur átt það á hættu að missa trú sína, eð.i

að verða hirðulaust um hana

;

3. vegna þess, að í slikum tilfellum er oft erfitt,

stundum ómögulegt, að veita börnunum full-

komlega kaþólskt uppeldi

;

4. vegna þess, að það hjónanna, sem ekki er ka-

þclskt, getur látið gjöra hjónaskilnað, og að

því búnu gifst aftur, en slikt er ómögulegt
fyrir þann aðilann, sem kaþólskur er, með því

að hjónaband meðal kristinna manna er í raun

og veru órjúfanlegt.

Brúðhjónin mega aðeins láta vígja sig af kaþólskum
presti.

Ef sá, er kaþólska trú játar, giftist borgaralega, eða lætur

vígja sig í annari kirkju en kaþólskri, þá verður hann ekki

einungis sekur um dauðasynd, heldur er hjúskapur hans
einnig ó g i 1 d u r, er enginn hjúskapur í augum Guos

II*



og kirkjunnar. Láti hann vígja sig í annari kirkju cn ka-
þólskri, er hann einnig útilokaður frá kirkjunni.

Foreldrar, sem samþykkja að börn þeirra giftist án þess

að fullnægja skilyrðum kirkjunnar, gjörast sekir um mikla
synd og baka sjer þunga ábyrgð fyrir Guði.

LÍFSREGLA. Hugsaðu fyrst og fremst um Gu'ð

og sáluhjálp þína, þegar þú velur þjer köllun í lífinu. Ef
þú álítur þig kallaðan til hjúskapar, — eftir að þú hefur

rækilega athugað ráð þitt, — þá búðu þig undir þessa alvar-

legu athöfn mcð bænahaldi og góðverkum, en einkum með
því að gjöra aðalskriftir, en farðu ekki eins að ráði þínu

og þeir, er búa sig undir hana með synd og löstum og
kalla á þann hátt reiði Guðs yfir sig.

Vígslur og blessanir kirkjunnar.

414. Hvað gjörist við vígslur kirkjunnar?

Við v í g s 1 u r kirkjunnar eru persónur eða hlut-

ir h e 1 g a ð i r guðsþjónustunni, eða trúuðum til

gagns.

Hjer til teljast fiórar lægri vígslurnar, vígslur kirkna,

klukkna, vatns, kirkjugarða, krossa, rósakransa o. fl.

415. Hvað gjörist við blessanir kirkjunnar?

Viö b 1 e s s a n i r kirkjunnar er blessun Guðs beð-

in yfir persónur eða hluti.

Hjer til telst blessun með allrahelgasta sakramenti, bless-

un sjúklinga, sáðlanda, skipa, ávaxta o. fl. Á sama hátt

blessaði Kristur sjálfur brauð og fiska. (Lúk. g, 16).

Einnig má ncfna s æ r i n g a r, sem viðhafðar eru til

þess, að bægja illum öndum frá.

Vígslur kirkjunnar, blessanir hennar og særingar eru

stundum nefndar s a k r a m e n t a 1 í a, vegna þess að þeini

svipar nokkuð til sakramentanna. Munurinn er þó sá, að

þær veita ekki h i n a h e 1 g a n d i n á ð, eins og sakra-

mentin, hcldur að eins h i n a s t y r k j a n d i n á ð, ásamt

stundlegri vcrnd og blessun. Slíkan mátt fá þessar athafnir

vegna fyrirbæna kirkjunnar. cr mega sín mikils hjá Guði.
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416. Hvert tákn notar kirkjan venjulega, þegar hún
vígir eða blessar?

Þegar kirkjan vígir eða blessar, notar hún venju-

lega hið heilaga krossmark.
HiÖ heilaga krossmark hefur undraverðan mátt til að

reka á braut illa anda, og til þess að kalla blessun Guðs
yfir oss. Því eigum vjer oít að gjöra krossmark yfir oss,

einkum á morgnana, þegar vjer rísum úr rekkju, og á
kvöldin, þegar vjer göngum til hvílu, einnig á undan og
eftir bænum og á undan mikilvægum störfum, í freisting-

um og hættum.

417. Hvernig eigum vjer að nota þá hluti, er kirkjaii

hefur vígt, ?

Vjer eigum að nota þá hluti, er kirkjan hefur vígt.

með g u ð r æ k n u h u g a r f a r i, með því að

þeir veita oss því meiri blessun, því guðrækilegar

sem vjer notum þá.

LÍFSREGLA. Meðal þeirra vígðu hluta, sem ka-

þólskur maður oft notar, er v í g t v a t n. Hann notar

það bæði heima fyrir og í kirkjunni, og biður þá Guð uni,

að hann megi stöðugt hreinsast meira og meira í blóði

Krists, og hljóta vernd gegn öllum hættum, er kynnu að
ógna honum.

Bænin.

8. Hvað er að biðja?

Að b i ð j a er að lyfta hug og hjarta til Guðs,

til þess aö vegsama hann, þakka honum, eða biðja

um náð hans. Þaðan stafa nöfnin : L o f g j ö r o -

a r b æ n, þ a k k a r b æ n og u m b e i ð s 1 u b æ n.

Auk hinnar venjulcgu munnlegu bænar eru einnig

til andlegar hugleiðingar. Þær eru í því fólgnar, að

maður hugleiðir líf Jesú, pínu hans og dauða, æfiferil dýr-

iinganna, endaloka-atriði, dauða, dóm, himnaríki og helvíti

eða önnur trúarsannindi og vekur með því guðhræðslu í

hjarta sínu og góðan ásetning.
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S á 1 m a r n í r, sem sungnir eru við guðsþjónustuna, eru
eins konar hátíðlegar bænir, og ber oss því að syngja þá
með guðrækni.

19. H v e r s v e g n a e i g u m vjer að biðja ?

V j e r e i g u m að biðja,

i. vegna þess, að Guð hefur boðið oss það,

2. vegna þess, að án bænar hljótum vjer eigi

næga náð til þess að geta orðið sáluhólpnir.

Kristur segir : „B i ð j i ð, þ á m u n y ð u r gefast:
1 e i t i ð, þ á munuð þ j e r f i n n a ; k n ý i ð á, þ á m u n
fyrir yður upplokið verða." (Lúk. II, 9).
Alfons frá Liguori skrifar : „Allir hinir sælu í himnaríki

eru, — að smábörnum undanteknum, — hólpnir orðnir fyrir

og vegna bænarinnar, allir hinir fyrirdæmdu í helvíti hafa
glatast einmitt vegna þess, að þeir vanræktu að biðja."

Það er þó ekki umbeiðslubænin ein, sem oss er heilög

skylda að biðja, heldur, og það engu síður, lofgj örðar-
og þakkarbænin. „L o f i ð Drottin, allar þjóðir, veg-

sami hann allir lýðir," segir heilög ritning. (Sálm. 116, 1).

„Þakkið Drottni, því hann er góður." (Dan. 3, 89).

„Gjörið Guði þakkir fyrir alt, því það er vilji Drottins."

(Thess. I. 5, 19).

420. Hver áhrif hefur bænin?

1. Bænin samtengir oss innilega Guði, og dregui

hug vorn meira og meira að himnariki

;

2. hún veitir oss þrek til þess að forðast það

sem ilt er, og gjöra það sem er rjett;

3. hún er oss huggun í sorginni og hjálp í and-

streyminu

;

4. hún veitir oss náð til þess að vera staðfastir

í hinu sróða til síðustu stundar.&'

421. Hvers vegna gefur Guð oss ekki ætíð það, cr

vjer biðjum hann um?

Guð gefur oss eigi ætíð það, er vjer biðjurn hann

um, annaðhvort af því, að vjer biðjum ekki um þaö'

á rjettan hátt, eða af því, að það yrði oss ekki ú\

góðs, ef hann gæfi oss það.
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Xil þeirra, sem ekki hljóta bænheyrslu, talar hl. Jakoo
postuli á þessa leið : „Þjer biðjið og öðlist ekki, af því að
þjer biðjið illa." (Jak. 4, 3).

Sá verður ætíð bænheyrður, er biður á rjettan hátt. Ann-
aðhvort gefur Guð honum það, sem hann biður um, eða
eitthvað annað, sem honum er enn betra. Sjerstakur máttur
er í s a m e i g i n 1 e g r i b æ n. Um hana kemst Frelsan
vor svo að orði : „Ef tveir af yður verða sammála á jörð-

unni, mun þeim veitast af Föður mínum, sem er á himn-
unum, sjerhver sá hlutur, sem þeir kunna að biðja um,"
(Matth. 18. 19. 20).

422. Hvernig eigum vjer að biðja?

Vjer eigum að biðja, 1. með guðrækni, 2. með auö-

mýkt, 3. með trausti, 4. með undirgefni undir Guðs
vilja, 5. með þolgæði.

1. Vjer biðjum með g u ð r æ k n i, þegar vjer biðjum
af hjarta og reynum að bægja óllum öðrum hugsunum
frá oss. Um Gyðingana sagði Drottinn Guð sjálfur: „Þessi

þjóð heiðrar mig með vörunum, en hjarta hennar er fjar-

lægt mjer." (Es. 29. 13).

2. Vjer biðjum með a u ð m ý k t, þegar vjer í bæninni

minnumst vors eigin lítilleika og óverðugleika. Bæn hins

auðmjúka brýtst í gegn um skýin." (Sír. 35, 21). Frelsarinr

sýnir oss muninn á auðmjúkri og dramblegri bæn í dæmi-
sögunni um fariseann og tollheimtumanninn.

3. Vjer biðjum með fullu trausti, þegar vjer reið-

um oss á, að Guð muni bænheyra oss. — Jesús sjálfur full-

\ issar oss um það : „Trúið því, að þjer fáið alt, sem þjer

biðjið um í bænum yðar, og þá munuð þjer fá það." (Mark.
11. 24). Þenna sannleik sjáum vjer staðfestan af sögunni

um blóðfallssjúku konuna, sem Frelsarinn læknaði. (Matth.

9. 21).

4. Vjer biðjum með undirgefni undir Guðs
vilja, þegar vjer látum G u ð að öllu leyti ráða, hvenær
og hvernig hann vill bænheyra oss. — Jesús bað í gras-

garðinum : „Faðir, ó að þú vildir taka þennan kaleik frá

mjer, en verði þó ekki minn vilji, heldur þinn vilji." (Lúk.

22, 42).

5. Vjer biðjum með þ o 1 g æ ð i, þegar vjer höldum
áfram að biðja, enda þótt Guð bænheyri oss eigi þegar í

stað. Þolgóð voru þau í bæninni kanverska konan og ókunni

maðurinn, sem bað um brauðin þrjú.

Fagurt dæmi um alt þetta er bæn Jesú í grasgar^-
i n u m.
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Það skiftir einnig miklu, að vjer sjeum í n á ð a r-

á s t a n d i. þegar vjer biðjum, eða að minsta kosti i ð r-

u m s t a f h j a r t a, því fremur er vinur en óvinur bæn-
heyrður.

423. Hvenær eigum vjer að biðja?

Vjer eigum að biðja d a g 1 e g a, en einkum
1. kvöld og morgna, fyrir og eftir máltíð, og

þegar hringt er til bæna,

2. þegar vjer erum í kirkju,

3. í freistingum, mótlæti og hættum.

Bænin er eins mikiis virði fyrir sálina og andardráttur-
inn fyrir líkamann. Því áminnir hl. Páll postuli oss þannig

:

„B i Ö j i ð án afláts." (Thess. I, 5. 17). Það gjörum
vjer best með því, að helga Guði alt það, er vjer tökum
oss fyrir hendur, allar þrautir vorar og sjerhverja gleði.

og með því að lyfta hug vorum oft til hans. (Góður ásetn-

ingur. Bænarávarp).

424. Fyrir hverjum eigum vjer að biðja?

Vjer eigum að biðja fyrir öllum mönnum.
lifandi og dauðum, vinum og óvinum, en þó einkum
fyrir foreldrum vorum, systkinum og velgjörða-

mönnum vorum, og fyrir yfirmönnum vorum, and-

legum og veraldlegum.

LÍFSREGLA. Lát þjer umhugað að biðja vel, þá
mun alt annað ganga vel fyrir þjer. „S á, sem kann
að biðja rjettilega, kann einnig að lifa
r j e 1 1 i 1 e g a," segir heilagur Ágústínus.

Drottinleg bæn.

425. Hvaða bæn er best allra bæna?

Best allra bæna er ,.F a ö i r v o r" eða D r o 1 1-

i n 1 e g b æ n.

„F a ð i r v o r" er einnig nefnd Drottinleg bæn,
vegna þess að Kristur, Drottinn vor, hefur sjálfur kent
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oss hana. (Matth. 6. 9. 14). Hún er fólgin í formála
og s j ö bæ n u m.

426. Hvernig hljóðar „Faðir vor"?

Faðir vor, þú sem ert á himnum,
1. helgist þitt nafn,

2. til vor komi þitt ríki,

3. veröi þinn vilji, svo á jörðu sem á himni

;

4. gef oss í dag vort daglegt brauð,

5. og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vjer

og fyrirgefum vorum skuldunautum,

6. og eigi leið þú oss í freistni,

7. heldur frelsa oss frá illu. Amen.

Vjer megum nefna hinn mikla, almáttuga Guð Föður
v o r n. Hann er í sannleika faðir allra manna. Þess vegna
skalt bú í bænum þínum snúa þjer til hans með fullu trausti.

bæði fyrir þig og aðra menn.
Vjer segjum : ,,Þú, sem ert á himnum; því þótt

Guð sje alstaðar nálægur, er þó himininn sá staður, þar
sem gæska hans og dýrð verður sjerstaklcga leidd í ljós.

Þangað skalt þú hugsa, meðan þú biður.

1. bæn : „H elgist þitt naf n." Þetta á sjer stað,

þegar vor himneski Faðir er lofaður og vegsamaður af oss

og öllum mönnum, að það verði, á að vera vor hæsta og
innilegasta ósk.

2. bæn : „T i 1 v o r k o m i þ i 1 1 r í k i." Guðs ríki getur

þýtt þrent : 1. Guðsríki y f i r o s s, þ. e. himininn, 2. Guðs-
ríki u m h v e r f i s oss, þ. e. heilög kaþólsk kirkja, 3. Guðs-
ríki í o s s, þ. e. yfirráð náðarinnar í hjörtum vorum.

3. bæn : „V e r ð i þ i n n v i 1 j i s v o á j ö r ð u s e m ú

himni!" Guð birtir oss heilagan vilja sínn ekki að eins

með boðum sínum, heldur einnig með forsjón sinni. B06
Guðs hjer á jörðunni eigum vjer að framkvæma eins tru-

lega og englarnir gjöra það á himnaríki. Þegar forsjón

Guðs lætur oss bera þrautir og raunir að höndum, eigum
vjer að biðja eins og Frelsari vor í grasgarðinum : „Faðir,

verði ekki minn, heldur þinn vilji." (Sjá lífsregluna bls.

14—15).

4. bæn : „Gef oss í dag vort daglegt brau ð."

Með þessum orðum kennir Frelsarinn oss, að biðja um alt.

sem vjer þurfum til líkama og sálar. Um leið ber oss þó
að minnast þessara orða Frelsarans : „Verið eigi hugsjúkir

út af yðru lífi, hvað þjer skuluð eta og drekka, o. s. frv.'"

(Sjá sp. 42).
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5. bæn : „Og fyrirgef oss vorar skuldir, svo
sem vjer og fyrirgefum vorum skuldunaut-
u m." Með syndum vorum erum vjer komnir í mikla skuld
við Guð. Hann er fús á að gefa oss upp allar sakir, en
aðeins gegn því, að vjer fyrirgefum þeim einnig, er hafa
brotið af sjer við oss og eru á þann hátt orðnir skuldu-
nautar vorir.

6. bæn : „O g eigi leið þú oss í freistn i." Þetta

er hið sama sem að segja: Guð minn góður, lát oss eigi

mæta þeim freistingum, að vjer ekki fáum staðist þær.

En auðvitað megum vjer eigi af ásettu ráði stofna oss

í freistingar. (Sjá sp. 366, um nánasta færi til syndar).

7. bæn : „H e 1 d u r frelsa oss frá illu!" Hjer er

fyrst og fremst átt við það ilt, er freisttarinn reynir

að flækja oss í, sem sje syndina og hina eilífu útskúfun,

sem er hið mesta ból, er hugsast getur.

LÍFSREGLA: ,,Faðir vor" er allra bæna helgust

og öflugust, af því að Drottinn vor og Frelsari, Jesús Krist-

ur, hefur sjálfur kent oss hana. Þess vegna skaltu ávait

lcsa hana með mikilli lotningu og barnslegu trausti, þá munt
þú einnig áreiðanlega verða bænheyrður.

Kveðja engilsins.

427. Hvernig hljóðar kveðja engilsins, sem vjer erum
vanir að bæta við á eftir „Faðir vor?"

Heil sjert þú, María, full náðar, Drottinn er með'

])jer, blessuð ert þú meðal kvenna og blessaður er

ávöxtur þíns lífs, Jesús. Heilaga María, Guðs Móðir,

bið þú fyrir oss syndugum mönnum, nú og á dauða-

stundu vorri. Amen.

Fyrri hlutinn, lofgjörðarbænin, er settur saman
af orðum Gabríels erkiengils og orðum Elísabetar ; síðari

hlutanum, umbeiðslubæninni, hefur kirkjan bætt

við.

„Heil sjert þú, María" (Ave Maria) er kveðja sem merk-
ir : Jeg heilsa þjer, María. Með þessum orðum engilsins

heilsum vjer venjulega Guðsmóður sem einnig er móðir vor

og drottning.

„F u 1 1 náðar," þannig segjum vjer um Maríu mey,

vegna þess að frá upphafi tilveru hennar var hún full náo-

ar og hefur stöðugt hlotið meiri og meiri náð.



148

„D r o 1 1 i n n e r m e ð þ j e r." María er innilega sain-

einuð Guði, hún er hin ástfólgnasta dóttir hins eilífa Föð-
ur, sönn Aíóðir Guðssonar, er gjörðist maður, og flekklaus

brúður Heilags Anda.
„Blessuð ert þ ú meðal kven na." María verður

með rjettu vegsömuð af öllum kynslóðum og fremur öllum
öðrum sett sælust allra. Því engin getur hlotið annað meira
og háleitara en að vera Guðsmóðir. Því hún sjálf hefur
sagt fyrirfram : „Hjeðan í frá munu allar kynslóðir mig
sæla segja."

„O g blessaður er ávöxtur þíns lífs, Jesú s."

Þegar vjer vegsömum Maríu, vegsömum vjer einnig Jesúm.
Alt háleitt og göfugt í fari Maríu stafar frá því, að hún
er Móðir Jesú Krists.

„H eilaga María, Guðsmóðir, bið þú fyrir
o s s . . .

.

" Vegna hins mikla heilagleika síns og verðleika,

með því að hún er Guðsmóðir, getur María fremur ölluni

öðrum áunnið oss bænheyrslu hjá Guði, með fyrirbæn sinm.

Hið allra nauðsynlegasta fyrir oss auma syndara, er það,

að geta dáið sáluhjálplegum dauða, þegar að því kemur, og
því biðjum vjer oft og innilega einmitt um þá náð.

428. Hvaða bæn er beðin, þegar hringt er til A n-

g e 1 u s, kvöld, morgna og miðjan dag?

Þá er beðið : Engill Drottins flutti Maríu fagnaðar-

boðskapinn, .... bls. X.

*429. Hvers vegna biðjum vjer „Angelus"?

Vjer biðjum „Angelus",

i. til þess að þakka Drottni dag hvern fyrir það,

að Sonur hans gjörðist maður,
2. til þess að vegsama Guðsmóður ávalt, og beið-

ast varðveislu hennar.

*430. Hvers vegna hvetur kirkjan oss svo mjög til þess

að bið j a r ó s a k r a n s i n n ?

Kirkjan hvetur oss svo mjög til þess að bið^ja r ó s a-

k r a n s i n n, vegna þess, að sú bæn gefur oss tæki-

færi til að athuga helstu leyndardóma i lífi Jesú
Krists og Maríu.
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LÍFSREGLA. Gættu þess ávalt að hafa barnslegt

trúnaðartraust á himneskri Móður þinni, Maríu. Sjert þú
í neyð og háska staddur, sjert þú syrgjandi eða efabland-

inn, þá minstu Maríu, flyt þú henni bæn. Fylgir þú henni,

villist þú ekki ; ákallir þú hana, örvæntir þú aldrei; styðji

hún þig, missir þú ekki fótanna ; verndi hún þig, hefur þú
ekkert að óttast ; sje hún leiðarstjarna þín, nær þú vissu-

lega í höfn sáluhjálparinnar. Lestu oft láreíanska lítaníið
;

„Heil sjert þú, drotning" og memorare. Auk hinna eigin-

legu Maríuhátíða er laugardagurinn, maímánuður og októ-

ber einkum helgaðir Guðsmóður. Sá, er ann Guðsmóður
gengur fúslega í eitthvert rósakransfjelag, skapúlarfjelag

eða Maríufjelag.

Skrúðgöngur, pílagrímsíerðir

og bræðrafjelög.

*431. Hvcrs vegna höfum vjer skrúðgöngur?

Vjer höftim s k r ú ð g ö n g u r

i. til þess að viöurkenna trú vora fyrir öllum

heimi,

2. til þess að flytja Guði opinbera lofgjörtS og
þakklæti,

3. til þess að söfnuöurinn geti í sameiningu beðið

blessun Guðs yfir borgir og sveitir.

Dýradags-skrúðgangan og skrúðgöngur á gangdögum.
Kristur hjelt sjálfur hátíðlega innreið sína í Jerúsalem á

Pálmasunnudag.

432.

'

:< Hvers vegna ræður kirkjan til pílagríms-
f e r ð a?

Kirkjan ræður til pílagrímsf erða:
t. Vegna þess, að það er kristinn si'ður, jafngamall

kirkjunni

;

2. vegna þess, að þær veita mikla blessnn, þegar

þær eru framkvæmdar á rjettan hátt.

Þegar á elstu tímum fóru kristnir menn pílagrímsferðir



1^0

til þeirra staða, þar sem Jesús lifði og leið dauða, og sömu-
leiðis til legstaða postulanna og píslarvottanna.

Að vísu er Guð alstaðar nálægur og heyrir bænir vorar,

hvar sem vjer biðjum hann, en á vissum helgum stöðum
er honurn það þóknanlegt að auðsýna oss sjerstaka
n á ð. Slíkir staðir eru nefndir náðarstaðir. Heilög
ritning nefnir þar tii Betel, þar sem Jakob sá himnastigann,

musterið í Jerúsalem og tjörnina Betesda.

*433. Hvers vegna mælir kirkjan sjerstaklega með
bræðrafjelögum?

Kirkjan mælir með slíkurn íjelagsskap, vegna þess,

að hann hvetur oss sjerstaklega til bænagjöröa. til

góðverka og til bess að meðtaka heilög sakramenti.

Af slíkum bræðrafjelögum má einkum nefna : Bræðra-
fjelagið til dýrðar hinu eukaristiska hjarta Jesú, bræðra-
fjelagið til dýrðar hinu flekklausa hjarta Maríu meyjar og
bræðrafjelag til sáluhjálplegs dauða.
Önnur k i r k j u 1 e g f j e 1 ö g, er líkjast bræðrafjelögun-

um, eru t. d. fjelag hins heilaga heimilis, sankte Vincens-fje-

lagið, æskufjelag Jesú og Ansgar-Bonifacíuj-fjelagið. Kirkj-

an hefur heitið meðlimum slíkra fjelaga ríkulegu afláti.

Þegar meðlimur einhvers bræðrafjelags eða guðræknisfjc-
lags gjörist hirðulaus með að halda reglur og lög fjelags-

íns, drýgir hann ekki synd með því, en fer einungis á mis
við mikla náð og umbun.

LÍFSREGLA. Berðu ætíð djúpa virðingu fyrir öil-

um kirkjusiðum og venjum. Öllu slíku má líkja við bíórn

og aldini á hinu mikla ávaxtatrje kirkjunnar, þar sem
innri mátturinn og mergurinn, er sjálfur Guð, Heilagur
Andi. Tak þú einnig fúslega þátt í skrúðgöngum og píla-

grímsferðum, en þó einungis af sannri Guðrækni og án

þess að vanrækja skyldur þínar með því. einungis þá getur

það orðið Guði til dýrðar, náunganum til uppbyggingar og
sjálfum þjer til blessunar. Gakk þú í eitthvert gott fjelag, en
ekki of mörg, það skiftir meiru að vera nýtur og áhuga-
samur meðlimur í einu fjelagi, en að láta nafn sitt standa

á svo mörgum meðlimaskrám sem hægt er.
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Yfirlit kristinna fræða.

Vjer erum hjer á jörðunni, til þess að gjöra Guðs
heilaga vilja og öðlast með því eilífa sælu.

ÞaÖ er vilji Guðs að vjer

1. trúuiti öllu því, sem hann hefur opinberað

og kaþólska kirkjan býður oss að trúa. Ka-
þólska kirkjan hefur hinar guðdómlegu opin-

beranir úr heilagri ritningu og erfikenningunni.

(Bls. 2—5). Alt er þetta stuttlega tekið samaii

i postullegri trúarjátningu (bls. 6—49). En því

að eins hjálpar trúin oss til þess að öðlasi

himnariki, að vjer lifum samkvæmt fyrirmæl-

um hennar.

ÞaÖ er því vilji Guös, að vjer

2. h ö 1 d u m bæði b o ö o r ð GuÖs (bls. 50—79) og
b o b o r Ö kirkjunnar (bls. 79—85). Til þess, aö

vjer höldum boðorðin fullkomlega, er það ekki

nægilegt, að vjer forðumst syndina (bls. 85

—

()2). Heldur eigum vjer einnig að vinna góðverk

og ástunda dygðugt líferni, en ekkert af þessu

verður framkvæmt án náðar Guðs (bls. 93

—

101). Meðulin til þess að öðlast náð Guðs. eru

heilög sakramenti og bænin.

Það er því vilji Guðs að vjer

3. oft og verðuglega meÖtökum heilög
sakramenti (bls. 102— 141), og biðjum

hann iðulega (bls. 142— 149).
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Bænir og lærdóinsgreinir.° ° Bls

Signingin III

Drottinleg bæn III

Kveðja engilsins III

Lofgjörðarbæn II f

Postulleg trúarjátning III

Tridentiska trúarjátningin IV
Tíu boðorð Guðs VII
Fimm boðorð kaþólsku kirkjunnar VII
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VIIÍ
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Athugasemd að því er notkun fræðanna snertir.

Spurningum þeim, sem auðkendar eru með s t j ö r n u.

má sleppa í fyrstu umferð
; þó má þegar taka tillit til

þeirra við munnlegu skýringuna. — Fyrir framan einstakar

spurningar eru töluliðirnir undirstrikaðir;
þessar spurningar skal oft endurtaka, því á því ríður mjög,
að þær festist orðrjett í minni.

Það sem prentað er með smáu letri, er aðallega ætlað við

skýringuna. í æðri skólum má samt sem áður láta börnin

læra margt af því utanbókar. Biblíustaðir þeir, sem
prentaðir eru með gleiðletrun, skal án undantekningar

íæra utanbókar og oft endurtaka þá, þareð þeir eiga að vera

. iconar leiðarstjarna barnanna á lífsbraut þeirra.

fsreglurnaf er eigi nauðsynlegt að læra utanbók-

ar, sje aÖ eins innihald þeirra rótfest í hjörtum barnanna.
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